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VOCABULARY. 
oe 

NOUNS. 

A Noun is the name of a person, place, or thing, 

Any word which makes sense with a, an, or the before 

it, is a Noun. 

Abode နေရာ Aim ရွယ်ချက် 

Abuse ဆဲရေးရြင်8 ဃန လေ 

Abyss socg$soScoooeqo05 Alarm ကြေ၁က်လန္နိ စရာ 
Ache အကိုက်အခဲ Ale ဂျုံရည် 

Acme ထိပ်, 99098 Alibi အခြ၁းတပါးမှ၁ရှိသည် 

Acorn 005205983 ကိုပြစြင်း 
Acre ဇက Alien တတိုင်းတဝြည်နှှင့် 

Act အမှု ဆိုင်သေ၁သူ 
Actor 20500028 Alley လမ်းကြံ၁း 
Adage ရှေးလူတေ၀င်းတ္တှို Alloy ¢c0209293 

80028905 Alms g§$(@3coo2eg9 

Adder cQ Googe Aloes ဓူတ် 

Adept cogoqoScoo009 «= Alter coBog3 & 
Ado အပန်းတကြိး ပြုခြင်း Alum ကျောက်ခုညိ 

Adult အရွယ်သိုရောက်သေ၁ Amber ပယင်း 

သူ Able ဆင်ရီသ္ဂ၁းစြင်း 

Adz တံစည်း Amity မိတ်ဆွေ့ဖွဲခြင်း 
Affix e289 Angel ကေ၀င်းကင်တမနိ 
Agate သင်ေ၁မဟူရာ Anger အချက် 
Age အသက်အရွယ် Angle အထေ့် 
Agent cBoSeos Anil မဲပင် 
Agony 90(S8ap8c002¢0999 Anise ဓရုနိဓပါး 
Ague တုနိုပျ၁း Ankle ဖမျက်၆ 
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Anna du 99928 Ash သစ်ပင်တမျိုး 

Ant ပရ္ဂက်ဆိတ် Ashes ပြ 

Anvil ပေ Asp oR Qh sooge 

Aorta နှုစ်လုံးထဲကထွက်သေ၁ Ass 

သွေးကြေ၁ကြီး Aster 

Ape 92058203 Atlas 
Apex goog 78 Atom 

Apple သစ်သေဒ္ဗငိး Auger 

April 99900 Aunt 

Apron ရွှေဖုံးခါးစည်း Awe 
Arbor o§#go5: c05v Awl 

C002 0099 Axe 

Are ခက်ဂိုင်းတစြမ်း Axis 

Arch ပေါင်းကူး Axle 

Ardor BoSoooeHe[GEs Babe 
Area ပိုင်းရြငးဧသ၁တလင်းပြ §Babel 

Areca က္ဂွမ်းပင် Back 

Arena ဂွဲခံဉ်တိုက်ကြရာတ Bacon 

ထင်းပြင် Badge 

Aries မိဿရာသီ Bag 

Ark သဘေီ၁တမျိုး Baker 

Arm လက်ရိုး Bale 

Armor qS'8&scgosged) Bulk, 
အက္ဂယ်အက၁ဓု Ball 

Arms လက်နက်မျိုး 

Army ရဲ မတ်ဗိုလ်ခြေ 

Array ခင်းပြီးသေ၁အရာ 

Arrow Gos 

Arson 0320$c092B05a§ ap 
BERS Fig Ss 

9900050 999 

Balm 

Ban 

Art 

Beds 
ပန်းပွင့်တမျိုး 
BEGG 
ဘဏုမ္ရြ 
လွန်ပူတီး 

ကြေဘက်ုံမိုသေခြင်း 

ဝူး 

ရှုပ်ထွေးခြင်း 

ကြေ၁ဖနေ၁က်ဖေး 

ဝက်သ၁းခြေ၁က် 

9990590008 

တိတ် 

မုန့့သည် 
ထုပ် 

အကြံပုက်ခြင်း 
အလုံး, အမြေ၁က်ဆနိ 

ရမွှေးသေ၁အ ပင် oo Fae 

90 99 ကို သက်သ၁ ce 

တတ်သေ၁ဆေး 

စ် rsne က်ျနို 

Band ခါးဓည်း#ပတ်ထ၁သေ၁ 

ငြိုး 



Bane 

Bank 

Bar 

Barb 

Barge 

Bark 

Barn 

Baron 

Base 

Basin 

Basis 

Bat 

Batch 

Bath 

Bazar 

Bay 

Beach 

Bead 

Beak 

Beam 

Bean 

Bear 

Beard 

Bed 

Bee 

Beech 

NOUNS. 

အသိပ်ၤ ဘေးဖြစ်စေ Beef go8c008 

တတ်သေ၁အကြေ၁င်86 Beer ဂျုံရည် 
ာမ်းဟါး# ဓြေရိုး# ငှေ Being အဖြစ် 

Bell ခေါင်းလ၀င်း 

ကန္ဒိလန္နိကျ် Belly ဝမ်း 
ငါးမျှားထစ် Belt ခါးစည်း 

သံဘန်ကြိးတမျိုး Bench ထိုင်ခုံ 

သစ်ဥ သစ်ခေါက် = Bend = အကွေးဖ ထောင့်က္ကေ 
R28Gu တင်းကုပ် Beryl Googe 
ဗ၁ရုနိၤအင်္ဂလိတ်မူးမတ် Berry socege 
oo Gs Besom တန်မြက်စည်း 

ဘအခြေး 00 (gS Bevel တန်သားတမျိုး 

ဘင်ထုံး ရေဘိုင် Bible သမ္မ၁ကျမ်း 
အခြေး အခြစ် Bier ရြင်းဖေ၀င်း 

co€sSucoeQiocBosBight ထေ၀င့်က္ထေငယ် 
တခံတည်းပေါင်းသေ၁ Bigot ကိုယ်`အယူကိုသာန္တဲ 
ဓုန္နိ လစ်းသေ၁သူ 

ရေချိုးကန် Bile သည်းခြေရည် 
ရျေး Bill နှုတ်သီး, ခ၁ရင်း 

ပင်ထသယ်ထောင့်က္ကေ `; စပါး 

ကမ်းခြေသေ၁င်ပြင်  Biped ခြေနှစ်ချေ၁င်းရှိသေ၁ 
gos သတ္တဝါ 
Roose Bird ငှက် 

ထုပ်# လျောက်, ရောင် Birth ဓွေးဖ္ဂ၁းခြင်း 
ခြည် Bison ဝြေ၁င် 

doo Ge Bit 990905 ရှူး 

008 Bitch ere 

ရုဆိတ်# ove Bits ဇက် 

အိပ်ရာ Blade ထားရွ္ဂက်' aS god 

gs Blame 99950088: 

သစ်ပင်တမျိုး 
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Blank လဖ်ံသေ၁စက္ကူးဟင်း Boot 

လင်းသေ၁အရာ Booth 

Blast ccog$sugoSea02 9005 Borax 

Blaze 8scoo008 Bore 

Blind 99020599 009 Borer 

Bliss 98009 Bosom 

Block 990980 န၁းသီးခက်း Boteh 

99083990028 

Blood သွေး Bough 

Bloom 9996 Bound 
Blot အစွန်း မှင်က္ဂက် Bound 
Bluff ကမ်းဓောက် 

Blur gpeans900g 05 Bourn 

Blush မျက်နှု၁ဝုက်ခြင်း Bow 

Board geste: Bowel 

Boast ဝါက္ကြံသေ၁ဓက၁း Bowl 

Boat လှေ Box 

Body fest ကိုယ်ခန္ည၁ Boxer 
Bog မိမ့်ခြေက္ဂွက် 
Boil 9099888 Boy 

Bolt ကန္ဒိလန္နိကျင် Brace 
Bomb ဗိုးဆနို Brack 

Bond ©9918 Brad 

Bone ဘိုး Brag 

Bonus ဆု Braid 

Book ©2u ©2938 Brain 

Boom ကြက်လျှာတိုင် ရေက Brake 
ပ် 

Boon သဒါ်ပေးသေ၁လက် Bran 
ဆေဒင် Brand 

Boor ကျေးတေ၁သား 

သ၁းရေခြေစပ် 

Du 4 ရု 

လက်စြ၁း 

Bobs 

0005 goSes 
ရင်ခွင် 

ကြမ်းတမ်းဉ၁ဖ၁သေ၁ 

အဖ၁ 

သစ်ကိုင်း 
ဓည်းကမ်း 
အပိုင်းအခြ၁ ဘခုနိ 

990398 
ပိုင်း အခြ၁း 

လေး 

အထူ 
ဝုကန်လုံး ဗလုံး 

စ် 005029 

00 o86,200050008 

ဝါ (R28c00D09 

ဝက်အူကုစ်သေ၁တရာ 

ဦးနှှေခက်#ည၁ဏ်` 

ခြိံခေးပျစ်#ပိုက်ဆန်သင် 

သေ၁တန်ဆ၁ 

န္န 
မိးစ#သီပူနှုင့်ခတ်သေ၁ 
တံဆိပ် 
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Brass ကြေးဝါ Bull 

Brawl ပြင်းထနိစ၁၈သေ၁အသိ Bump 
နှင့်ရန်တ္ကေခြင်ဧ Bun 

Bread ဓု Bunch 

Break cpu ဝြတ်ခြင်း# ပိုက် 

Breed အမျိုးအန္တယ် Bung 

Bribe 0588 Buoy 
Brick အုတ် Burgh 

Bride o8coscsor$0Bc8s Burn 

Brief မှ၁၈၁.ရွှေနေသုံးရန်မှတ်. ၈ 

Dye) Bush 
Brier ဆူးပင် 

Brig နှစ်ပင်တိုင်သငိ၁ = Bust 

Brim 99393 Cab 

Brine 098995 Cabin 

Brink 9s9g$80 995981 ကမ်း Cable 
Brood ငှက်သငယ်ခု Cadet 

Brook ceqe7&s 

Broom တန်မြက်စည်း 

Broth 9990098 ကြက်သ၁း Cage 
ပြုတ်ရည် Cake 

Brow ဓျက်ခုံးဖ တေ၀င်ဓေဝင်း Calf 

Bruit ကျေ််ညာစြင်း Calix 

Brush ဝက်မှင်ဘိး Call 

Brute တိရိန္ဆ၁န် Calm 

Buck sq05o08 Camel 

Bud — 90098 90¢ Cameo 

Bug ကြမ်းပိုး Camp 
Bugle ခရာ Can 

Bulge ထိုး အိုင့် Canal 

Bulk ဘအလုံးအရဖ် Cane 

goede 

ဘု 
မုနိ့တမျိုး 
9990 ဘစုး အဂ္ဂြတ်း 

ဆ 

53 ဖေဧပေါက်ဆှို 

ဗေဒ်ရာ# ဖေ့ 

မိီးလေ၁င်န၁ 

2932 
qs) e0laSe009 9008 

ကလစ ခြုဇုတ် 

အရုပ်သဏ္ဍ၁နိ 

ထားတမျိုး 

သင်ီထဲခ်အခနိုး 

ကျေ၁က်ဆူးကြိုး 

ညီး ~တရာကိုရမည်မျှော် 
လင့်ဤ်အ မှု ထမင်း သေ၁ 

လင် 

ငှက်အိမ် 

ee Gee 
န္လ၁းကလေး 

305 

ခေါ် ခြင်း 

ြိမ်သက်ရြင်း 

ကုလ၁းအုတ် 

အရုပ်ပါသေ၁ကျေ၁က် 

တပ်ခုရာအရဖ် 

ကြေးခွက် 
မြေ၁င်း 

ကြီး တေ၁င်ဝး 
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Cannon အမြေ၁က် 

Canon နည်းဥပဒေ 

Canto 

Cap 

Cape 

Caper 

Car 

Card 

Care 

Cargo 

Carol 

Cart 

Cash 

Cask 

Cast 

Caste 

Cat 

Catch 

Cause 

Cave 

Cedar 

Cell 

Cent 

Chaff 

Chain 

Chair 

Chalk 

Chant 

Chap 

Charm မန္တရားၢ oss 

NOUNS. 

Chart 

Chase 

သီခြင်းခဏ် Chat 
ဦးထုပ် Cheat 

အငူ Check 

~ငိုတမျိုး Cheek 

ရလထားတမျိုး Cheer 

du Rosocses Chess 

သတိံ Chest 
90¢0898 008600908 Chief 
ကှၠူးဧသေ၁သိခြင်း Child 
လှည်း Chill 

ကြေးငွေ Chime 

ခည် Chin 

တပြစ်ၢ ဝို Chink 

ဇ၁တ်# အမျိုး Chip 
ကြေ၁င် Choir 

0688s. FoS Chop 
ဘကျို 808 ဖြစ်ဓေသေ၁ Chord 

အကြေ၁င်း#တရားတ္ကေမှု0},၀# 

ဥမှင် Chub 

ခြေ၁က်ခက်ပင် Churl 

က်ခန်းကလေး Churn 
ကြေးခိုဒင်ါးတမျျိုူဉ = Cigar 
g City 
05 (38 Civet 

ကုလားထိုင် Claim 

ဓေ ဖြု Clam 

သီစြင်းတမျိုး Clamp 

209008 Clan 

Clank 

v&00035 
လိုက်ပြေးခြင်း 

ဓက၁းဓမည် 

လိမ်လည်ခြင်း 

00088900008 

ပါး 

ခ၁8ဖ္ဂယ်သေ၀က်ဖွယ် 

ဓစ်ဘုရင် 

2050090 ရင်ခေါင်း 

9900 အကြိး 
သူငယ်# အကလေး 

တုန်ခြင်း 
အသိညီခှင်း 

မေး 

အအက် 
ဝုဆိနိ၈၁# ထင်းပေါက် 

သီခြင်းဆိုသေ၁လူဓု 

9992928025 
အသံညီည၁ခြင်း 

အလုပ်ကလသေး 

ငါးတမျိုး 
ခက်ထနိုခသ၁လူ 

ထေ၁ပတ်ထိုးသေ၁ဧည် 

ဆေးလိပ် 

ကြေ၁င်ကတိုး 

တေဒင်းဗိုင်သေ၁အခွင့် 

ယေ၁က်သွ၁ားတမျိုး 
ဓျောက်လက် 
မျိုး 
ခြေချင်းတိုက်သံ 



Clap လက်ဝါးနှင့်ပုတ်ခြင်း 

Clash ထိခိုက်ဉ်မြည်သံ 

Clasp ခ်် 

Class ဂုဏ်တူသေ၁လူဓု 

Claw ခြေသည်းလက်သည်း 

Clay ဓြေစေး 

Cleat ဖ၁းဝပ် 

Cleft အဘက်ၤ အကွဲ 

Clerk ရေး 

Clew ခြည်လုံးးလမ်းဝြဿသ၁ 

အရာ 
Cliff ကစ်းဓေ၁က် 

Clink ချင်ချင်မြည်သႆံ 

Cloak ဝတ်လုံ 
Clock 050008398 

Clog 90eBr000098130898 
Close အပြီး ကုနိစြင်းၤ ဆုံး 

င်း 

Cloth အထည်အလိပ် 

Cloud တိမ်း မိုဃ်းတိမ် 

Clove လေးညှင်းဂွင့် 

Clown ကေေးတေ၁သား 

Club cond Rg (Be 
Clue cody ခိုထားသေ၁ 

အရု 
Clump သစ်တုံး သစ်ရို 
Coach ရထ၁ားတမျိုး 

Coal ကျေ၁က်မိးသွေး# 83d 

Coast ပင်ထယ်ကမ်းန၁း 

Coat 9% 

Cob ဝြေ၁င်းဖူးအူတိုင် 

NOUNS, 

Cock 

Code 

Cog 

Coil 

Coin 

Colie 

Colon 

Color 

Colt 

Comb 

Comet 

Conch 

Cone 

Cook 

Coop 

Coot 

Coral 

Cord 

Core 

Cork 

Corn 

Cost 

Cot 

Couch 

Cough 

Count 

Court 

Cover 

Cow 

ကြက်ဖ 

ဓမ္မသတ် 

ခက်သ္ဂ၁း 

2063 

3618 

088030599 
အူမတပိုင်8; 908.08 

တမိုး 
တရောင်# အဆင်း 

မြင်းကလေး 

Bs 

ကြယ်တံခွန် 
28 
gy Scs0rEeg 

sone 
ကြက်လှေ၁င်တိမ် 

ငှက်တမျိုး 

သည္ဟာ 

င်ြး 

အူတိုင်# အန၁၆မ်းဒ် 

အမြစ် 
8 

ev) ဝြေ၁င်းဖူး 
ဆိုး 

ခုတင် 

ဓုတင် 

ခြေ၁င်းဆိုးန၁ 

အရေအတွက် 

ရိုး လွတ်တော် 

90681 ဓလေ၁င်း 

Rote 
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Cowry ch Crown သရဖူ 

Crab ဂနန်း Cruet ုံးရည် ဘူးငယ် 
Crack 9000051 အကြား ၀#ဖကာ ရုန့အဓအခု 

Craft လိမ္မ၁ခြင်း#လက်မှုပည၁ Crush ကြိတ် ခြင်း 

Crane ကြိုးကြ၁ Crust 

Crank လက်လှည့် Cry 

Crash လဲပြိုသံ 

Crate ခြင်းတေ၁င်းတမျိုး Cub 

Craw ၈၁လုပ် Cubit 

Cream $38 Cud 
Creed ယုံချက် Cumin 

Creek ချောင်းဦးတို Cup 

Cress 0953 Cur 

Crest 900005 ဦး၉နိး Curb 

Crew s9¢08>20989 
Crib 028205 Curd 

Crime အပြစ် Curl 

Croak ဖားခြည်သီးကိုးအသႆ Curry 
Crock 6353s Curse 

Crone မိမ္မဘို Cut 

Crook အကေဝက်း 90693 ဝင 

Crop 20951 တခါတည်း = Dairy 
ရိုတ်သေ၁အသိးဘန္ဂိ 

Crore 20,000,000 Daisy 

Cross cS dlsmS BE Dame 
ကြက်စြေဖ x Dance 

Crotch 992 Dandy 

Croup ကြက်ညှ၁န၁း ကြက်ဆိ 

ဘူးထျ 
Crow ကိုးကန်းးကြတ်တွ္ပနိသႆ 

Crowd လူထု 

Dark 

Dart 

Dash 

2038 @ 39002 

6905005 GEsuGcoge 

ခြင်း 

ဝက်ဝံသငယ် 

တတောင်း ဒီ 

ခားရ္ကှိုပြန်သေ၁တရာ 
ooo 

နက် 
င္ဘေး 
မေ ခ်ကြ ဆီး 

900028 

gd 
အလိပ် 

ပာင်း 

ကျိန်ဆဲခြင်း 
ရှုရားခုတ်ရာ 
2808 

ရှို လုပ်နှုင့်ဆိုင်သေ၁ 
90 g906P 

ပနိုးဂ္ဂင့်တမျိုး 
မမႈ မယ်ရှင် 

ကခြင်း 
လှလှဝတ်တတ်သေ၁လူ 
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Date ooggepSugSocgBeDirk သန်လျက်တမျိုး 
ry) Dirt ၀ညစ်အကြေး 

Dawn မိုသ်းလင်းဓ Dish လင်ပန်း:ဝုကနိပြ၁းကြိး 
Day ရက်နေ့ Ditch မြောင်း ကျနို 

Death သေခြင်း Ditty သိခြင်းတိုတမ်ျိုး 
Debt ကြွေး Dock e003 &s0028q§ 

Debut အခတဦးမပြုခြင်း, Ge og &e 

Decay ဆွေးခြွေဲခြင်း Dog gga 

Deck ကုန်းပတ် Dogma အယူဝါဒ 

Decoy 06869098 (9 good Doll ဖ်ံကလေးးယည်မင်း 

ဘရား တိန်ညင် Dame ဘို8တ်မှနိ 
Deed ဘကျင့် Donor ပေးကမ်းသေ၁သူ 

Deer ဒရယ်# သမင်' ဂို Doom အပြစ်ခံစေဟုဓ်ိရင်စြင်း 

Deity ဘုရား သခင် aoc} Door တံခါး 
~အဖြစ်တေဒ်#နှတ်ဘုရား Dose တခါတည်းသေ၁က်ရ 

Delay o§ SG Ss G002C008 

Dell နက်သေဒျိုင့် Dot 831 

Delta ခြစ်နှုစ်ဖြ၁က္ပဲဉ်အကြား Doubt သဘောမကျသေ၁အ 

ခရှိသေ၁ကျွနိုးမြေ ချက်း88ကိန္ဆာ 

Demon နတ်ဆိုး Dough @ 985s 

Den 00988 တွင်း Dove Rs 

Depth တဆက် 90805 

Desk s2cq8028Qc00&8 

Devil `မ၁ရိနတ် 

Dew နှင်း, ဆီးနှင်း 

Draft 

‘ င Drag 
Diary နေ့ညမှတ်စု Drain 
Die 20$09 ‘Deke 

Dike ကန်ဆည်မိုးး မြေ၁င်း Dram 

Dill 008 
Dirge သင်းဂြိုဟ်သီခြင်း 

Down 

Dowry cosmdsd ရသေ၁ဥဉ၁ 
SQEHICRE ညှင်း 

CpeDoregedh Rood! 

ခြင်း cgay သက်မှတ် 

ထ္ဂနိတမျိုး 
မြောင်း 

ဝမ်းဘဲဖို 
9990500205 

Drama @oo05u 905Q98 

Dread ~အလွှန်ုကြေ၁တ်ခြင်း 
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Dream အိပ်မက် Ebb 8cqog 

Dregs 99995 အဖတ် Ebony ယင်းတိုက် 
Dress 99005 Eclat ဂုဏ်အသရေ 03 $20 

Drift eq3eqocoooa0ep ခြင်း 
Drill လက်ဂွတ်ခူး# ဓခ်ရေး Echo ပဲ့ဘင်သံ 

သင်ခြင်း Edge 990398 အစခွန်အန၁း 
Drink သေ၁က်ရေ Edict o083e005u o&8898 

Drive ရထ၁းမီးဤလည်ခြင်း ခုက် 

Drone gosBs လူပုင်း Eel c)eqas 
Drop အခက် အပေါက် 715၉ ဥ 
Dross ¢7Su အချေး Elbow oS¢000& 

Drug ဘယဆေး Elder အသက်ကြီးသေ၁သူ 
Drum စည်း ဗျေ၁ၤ ဘုံ Elect ရွ္ကေးကေ၁ဒက်သေ၁ 

Dryad qog 8s နတ်သ္မီး Elegy သင်းဂြိုဟ်သီခြင်း 
Ducat cqcgoBlsoogs = Elite ဘအမြတ်ဆိုးသေ၁လူဓု 

Duck ဝမ်းဘဲ Elk သမင်တမျိုး 
Duke ဒူကၤ မူးမတ်တမျိုး Elm သစ်ပင်တမျိုး 
Dunce လူမိုက်#ည၁ဏ်ထိုင်း Emery သိကျေ၁က်တမျိုး 

သေ၁သူ Emmet ပစွက်ဆိတ် 
Dung ခေး မင် End အဆုံး, 90098 

Dusk ဆည်းဆ၁ Enema ဝမ်းချူဆေး 
Dust မြေမှုနို့ Enemy ရန်သူး ရန်ဖက် 
Daty သီသး ကျင့်ဝတ် 

Dwarf CQQu QR 

Dyer ပနိးဆိုးသမ၁း 
Eagle လင်းယုန်း 88 

Ear — $80 328g 05u တနံ 

Easel 0§89}eq8c0009 
East 90sg တရွေမျက်နှု၁ 

Earth 

Eaves 

Ennui ညီးငွေခြင်း 

သံတမနိး မင်းသံ 

သက္ကရာ& 

တန်းတူသေ၁သူ 
က၁လအပိုင်းအစြ၁း 

9098 

ဆွေးစန္ကေးသေ၁၈၁ 

298803 

coeBaoon 9 0G 05 

Envoy 

Epoch 

Equal 

Era 

Error 

Essay 

Eve 

Evil 
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Exile ပြည်မှနှင်ထုတ်ခြင်းကို Felon ရာဇဝတ်သင့်သေ၁သူး 
ခံသေ၁သူ ခူန၁ 

Exit ထွက်ခြင်း Fen 88 
Eye  @058u soSs008 = Fence Bu v0cBso00008 
Fable ဝိံခက၁း# ဒဏ္ဍရီ Fern 9 Sem208 

Face 3° Ferry ကုတ္နိ 

Fact ဟုတ်မှန်ခြင်း Feud ခိုက်ရန် 
Fagot ထင်းဧည်း Fever ရူားန၁ 

Fair ဂိုင်8 Fib ကလီကမ၁ 

Fairy ရုက္ခမိုးနတ်တမျး = Fibre အမျှင် 
Faith ယိုကြည်ခြင်း Field oS 2 
Fall ခြင်း Fiend ငရဲသား. နတ်ဆိုး 
Fame ကျေ်စေဝကိတ္တိ Fife ea 

Fan  ocodcoo0& Fig တည်သီး 
Faney မိတ်အထင် Fight စစ်တိုက်ခြင်း 

Fane 8059$ File o50&s 
Fang အငယ် Film 880009 

Farce ဒဏ္ဍ၁ရိဇ၁တ်ကလေး = Filth အညစ်အကြေး 

Farm ငါးသေ၁မြေ#လယ်တေ၁?51 ငါးဆူး 

Fast ၁၈၁ရှော၀င်ခြင်း Fine ဒါဏ်ငွေ 

Fat 008: 00080022 Fire 9 

Fate ကံ Fish ငါး 

Fault 90(9S» အမှား Fist လက်သီး 

Favor ကျေးဇူး Fit တက်န၁ 
Fawn သမင်ကလသေး Flag 99080 o§8qr8 
Fear ကြေ၀က်ခြင်း Flail ဓပါးပုတ်သေ၁ဒုတ်တနိ 

Feast Qu 200208 209 
Fee  s0c002&n ကွမ်းဘိုး Flake 999300 အထပ် 

Feed 9902 Flame မီးတောက် 
Feel အတွေး 99088 Flank 38 a$$ 

Feint အကြြန်း တန်ပြုခြင်း Flash လျှဒ်ပြတ်သေ၁အလှိ 
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Flat ကွာ်းပြင်း သေ၀င်ဝြင် Fold အခေါက်: သိုးခြံ 

Flaw 99099 #လေဝုန်း Folk လူစု, လူများ 

Flax ပိုက်ဆနိ Folly မိုက်ခြင်း 
Flea SREsage Food s280cp 

Fleam မြင်း; goeeBoone Fool အရူး လူမိုက် 

ဖေ၁က်သေ၁ထ၁း Foot ခြေၢ တပေ 

Fleece သိုးတကောင်ကိုညှပ်် Force 99081 259098 

qs002906 ge Ford econ a0&s098 8 
Fleet oeo52009 ဧောင်ရေတိမ်သေ၁ 

Flesh 992098 ကိုယ်က၁ယ အရပ် 

Flight ဝပြေးစြင်း# ပုံခြင်း Forge ပန်းပဲဖိုကြီးး 
Fling ပြစ်လိုက်ခြင်း Fork ခက်ရင်း 
Flint မိနခတ်ကျေ၁က် Form သဏ္ဍဒနိး 9 

Flirt cooSapScaro8goo Fort Gea 05008 ရဲတိုက် 

လေး Forte လွန် တတ်သေ၁အမှု 
Float ဓမျေ၁သေ၁တရာ Fowl ကြက်, ငှက် 

Flock Beou ငက်စု Fox မြေခွေး 

Flood ရေလွှမ်းခြင်း Frame Qu စင်း တ်သဘော 

Floor ကြမ်း Frank ၈၁ပိုခလ္ဂတ်သေ၁လိပ်ခ၁ 
Flour ရုန္ခ်ညက် Fraud လိမ်လည်ခြင်း 

Flower ပန်း s09§ Freak ဂ္ဂိလ္ဂင့်သေ၁၆တ်ပေါက် 
Fluke ကျောက်ဆူးသ္ဂ၁း ဤရုပ်တရက်ပြုသေ၁ 
Flame ရေဓက်ဆင်ရန်လုပ်သေ၁ 209 

Fright ကြေ၁က်သန့ိခြင်း 
Flate ဝုလွ္ဖေး ဝျေေခ့ကြေ၁င်း Frock သင်တိုင်း, အင်္ဂ ရှည် 
Fly ယင် တမျိုး 
Foam အမြတ် Frog ဖား 

Focus ရောင်ခြည်ဓုသေ၁ Front ဘဦး မျက်နှု၁၈၁ 
90905 Frost oBedu နှုင်းခဲ 

Foe ရန်သူ Froth 2 5 

Fog ရှင်း Fruit 99088 
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Fuel ထင်း Gig ရြင်းရထ၁းတမျိုး 
Fume ာခိုးတင္တေ Gin 209.08 a ကျေခ္စကွင်း 

Fun ရွှင်လန်းကဓ၁းခြင်း Girl Sgooecoe 

Fund ငှေရင်း Girth ကုန်းနှိုးကြိုး 

Fur အရွေး Glair ငှတ်ဥ၉အက၁ 

Fury တလွှန်ကြမ်းတမ်းခြင်း Gland သွေးကြေ၁' လေကြေ၁ 
Fusee ©3905 လုံးထွေးဂ္ဂဲ ဓည်းသေ၁ 
Fusil လက်ဥသေနတ် ကြောထွေး 

Fuss ~အပန်းတကြိးလုပ်စြင်း Glanders ဇေ၀င်းဂေါ်န၁ 

Gain အမြတ် Glare နေရောင်ထိုးခြင်8 

Gale လေပြင်း Glass ဖနိ 
Gall သည်းခြေ Glave ထားလ္ဂယ်တမျိုး 

Game cooos(gés Gleam egoEGoSSaocep& 

Gaol ထေဒင် ထွက်ခြင်း 

Gap ထက် . Glebe «(gu ဝတ်ခြေ 
Gash  ရှရာ# ခုတ်ရာ တေ ချိုင့် 

Gasp အသက်ငင်ခြင်း Globe အလုံး, မြေကြီးပုံ 
Gate တံခါး Gloom မှူင်းဝေခြင်း 

Gauge တိုင်းထွာရနိတန်ဆ၁ Glory ဘုနိးဖ ဂုဏ်အသရေ 
Gauze ကြ၁ခြည်အထည် Gloss ဝြေ၁င်သေ၁အရောင် 

Gaze ၆ိန်း၆န်းကြည့်ခြင်း Glove cosas 

Gem ကျောက်မျက် Glue ကျော် 

Genius ပကတိည၁ဏ် Gnat ခြင် 

Genus 79 ၁သေ၁ဘမျိုး ထာ BG န္ယန်တမျိုး 
Bed Goad ဒုတ် က် ဒုတ်ချွန် 

Corn မည္မ Goal လက်ရင်းမှတ်တိုင်းရှ၁ 
Ghee ထေ၁ပတ် သေ၁အကျိုး 

Ghost ecg, Goat ဆိတ် 

Giant အမွမ်းသတ္တိထူးဆနိုး God ဘုရားသခင် 

သေ၁သူ Gold ရွှ 

Gift လက်ဆေ၀ဝင် Gong cooker ကြေးစည် 
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Goods pgrogedeu op$op5 Grow] ဟိန်းခြင်း 
Goose ငနံး Grub ပိုးတုံးလုံး 

Gore သွေးး သွေးခဲ Gruel ကဓီရညံ် 
Gorge ချေ၁က်ထဲသ္ဘိုဆင်းရာ Guana ဂတ် 

လမ်းဝ Guano ငှက်ချေး 

Gouge ဆောက်ခိုး Guard 99¢026 
Gourd ဘူးသီး Guava မ၁သက၁သိး 

Gown olo§s ဂါဂရာ Guess 9900889000 
Grace `ကျေးဇူး Guest ဇည့်သည် 

Grade အထစ်# အမြင့်အခှိမ့် Guide လမ်းပြ 

Grain ed) အခွေ Guile cpgpSersgés 
Gram ကုလားဗဲ Guilt အပြစ် 

Grant ပေးကမ်းသေ၁အရား Guise ကျုငဲ့ကြံဝြုမူဟနိ 
အပိုင်ပေးသေ၁ခ၁ချုပ် Gulf ပင်သယ်ထောင့်ကျ္ထ 

Grape ခပျစ်သီး Gum အဓေး 
Grasp လတ်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ခြင်း တဖ ဂၤ သေနတ်# အမြေ၁က် 
Grass ရြက်ပင် Gusto မြိန်ရှက်သေ၁အဆရသ၁ 
Grate odog$qo8 Habit ဘအကျင့်ဓလေ့ 

Grave သင်းချိုင်းတွင်း Hack ရထားတမျိုး 

Gravy ဟင်းရည် Hades မရဏာဒနိူင်ငံ 
Greek ဂရိတ်. ဟေလသလူ Haft လက်နတ်မိူး 
Green 90808 Hag 898s 

Grief ဝမ်းနည်းခြင်း Hail ပိုဃသ်းသိး 

Grin ၁းပြခြင်း Hair ဆံပင်း အရွေး 

Grist တခါတြိတ်ရန်ဆန် Half တဝတ်ၤ 00/958 
Groan ညည်းတ္ဂ၁းခြင်း Hall ဘခန်းမ 

Groin ပေါင်ချနိ Halt ရပ်ခြင်း 
၀၀ မြင်းထိန်း Ham ဝတ်ပေါင်သ၁း 
Gross အမျ၁း# 99g Hand လထက် 

Group အဓုတရိုး Hank ခြည်ခင် 

Grove မြိုင်း ရကိုင် Hare ယုနိ 
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Harem မေဝင်းမမိဿီတ္ဂိုနေရာ Heron 
Harp 

Haste 

Hat 

Hate 

Haunt 

Haven 

Havoe 

Hawk 

Hay 

Head 

Heap 

Heart 

Heat 

Heave 

Hedge 

Heed 

Heel 

Heir 

Hell 

Helm 

Help 

Helve 

Hem 

Hemp 

Hen 

Herd 

Hero 

Gorss 

လျင်မြန်စွ၁ဖြုရြင်း 
သိုး ခမေ၁က် 

မုန်းခြင်း 
မပြတ်မပြတ်သ္ဂွ၁ားလ၁ 
လျက်နေသေ၁~ရပ် 

သင်္ဘေ၁ဆိပ် 

မု၁း၉၁ဇျက်ဆီးခြင်း 

သိမ်းငှက် 

မြက်ခြေ၁က် 
ဥက္ခေ၁င်း 

အပူ 
နှစ်လုံး 

90 

RRB Es 
2008 Badd apScoo2 
ခည်းခေ၁င်ရခိုး 
သတိ 

2860 

Hide 

Hill 

Hinge 

Hip 

Hire 

Hit 

Hitch 

Hive 

Hoard 

Hoe 

Hog 

Hold 

Hole 

Home 

Hone 

Honey 

Honor 

Hoof 

Hook 

Hoop 

Hop 

Hope 

Horde 

Horn 

Horse 

Host 

15 

ဥမိူင်း 
သ၁းရေ 

ကုန်း 
0932 
တင်ပါးဓိုး 

လက်ခ 

အထိအခိုက် 
အပြိဘတ္ဂယ် 

ုားအို 
သိုထားသေ၁ဥဉ္မွာ 

ပေါက်တူး 

ဝက် 
အကိုင် 

အပေါက်: op &s 

ကိုယ်နေရာအိမ် 

သင်တုန်းသွေးသေ၁ 
ကျောက် 

ပျားရည် 
ဂုဏ်အသရေး ဘုနိး 

R? 
ခိုတ်# ငါးမျှား 

ခှေပတ်: ဓည်ပတ် 

20 

မျှော်လင့်ခြင်း 
နေရာမကျး လည်လည် 
တတ်သေ၁လူဓု 

ဦးခြို 
Ee 

8S 
44 SG Eep§oog Secpsllound အမဲကိုလိုက်သေ၁ရွေး 
ဆန်းသေ၁သူ Hour 904 
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House တိမ် 

Hovel ဘိမ်ကုပ်ကလေး 

Hug ပိုက်ဖက်ခြင်း 
Hull 963 Sa0 902 

Humor ကိုယ်ခ်ရှိသေ၁အရည် 

Harry လျင်မြန်၉၁ပြုခြင်း 
Hurt 9959 

Husk 993 

Hussy ယုတ်ညွံသေ၀မိမ္မ 
Hut တဲ 

Hutch စပါးထည့်ရန်သစ်တ၁ 

Hyena သားရဲ တမျိုး 

Ibex တေ၁ဆိတ်တမျိုး 

Ice ရေခဲ 

Idea 8ိတ်အထင်အမှတ် 

Idiot coSqs ဝမ်းတွင်းရူး 

Idler gf းရိသေ၁သူ 

ဝဝ] ရုပ်တု 

Image 9098 
Index (Geax feo200ep 

Ink gé 

Iris သတ်တံံ့; ဓုက်ရစ် 

Iron 03 
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Jailor 

Jam 

Jamb 

Jar 

Jaw 

Jay 
Jester 

Jetty 

Jew 

Jewel 

Jig 

Job 

Jog 

Joint 

Jot 

Joy 

Judge 
Jug 

Juice 

Jump 

Junk 

Irons odcooS BoSiode (Sg EsKeg 
Islet ကျွန်းငယ် 

Issue 

Itch 090899 

Ivory ဆင်စွယ် 

Ivy  godoEoogqe 
Jade ကျောက်၆မ်း 

Jail ထေဝင် 

Keel 

Key 

Kid 

Kiln 

Kin 

Kind 

Kine 

ထေဒင် ရှူး 

ယို 
29060088 

ops Be 
Olsen cong 

goss 

aug 
02§ 009: 8208 

09990G4 80098 
ကျောက်မြတ် 

ကခြင်းတမျိုး 

ဂုတ်ပြတ်လုပ်ရသေ၁ 
အလုပ် 

ဘတ္ဂန်း 

အဆစ် 

ဆိတ်8ကလေး 

ဝမ်းသ၁ရြင်း 

တရားသူတီး 

ဘူးကြီး, Bsoog Ss 

အရည် 
ခုန် 
ငြိုး Ee တရုပ် 
သင်္ဘော 

ဓည်ငယ် 

ဧရာ 
6009 

ဆိတ်ကလေး 

အိုးဖိုး အုတ်ဖို 
ပေါက်ဖေ် 
20 Gs 

R280g)28 
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King ရှင်ဘုရင် Lane 

Kiss နမ်းရှုဖ်ခြင်း Lap 

Kit ကိုယ်ခွိပါသေ၁အဝတ် Lapel 

တနိဆ၁ Lapse 
Kite gp နိုင် Lard 

Knave ဆိုးညစ်လိမ်လည်သေ၁ Lark 

သူ Larva 

Knee gaobu ဒူး Lash 

Knife coos Lass 

Knob 900 Last 

Knoll ကုနိး Latch 
Knot 0380 အမျက် Lath 

Label cOSe9 Lathe 
Labor အလုပ် အကိုင် Laugh 

Lac ခြိပ်# တသိန်း Laver 

Lace gq ogu ပေါက်တြိုး Law 

Lad ကခလး Layer 

Ladle လေ၁က်မႈ# ယေဒက်ခ်ျိုု Lead 
Lady သခင်မ Leaf 

Lair ¢oo909981 cooocls Leak 

အိပ်ရာ Leap 

Laird သခင် Lease 

Laity ဓမ္မဆရာမဟုတ်သေ၁ Leash 

Lake အိုင်း အင်း Leave 
Lama BQ ao§oogs Ledge 
Lamb သိုးကလေး 
Lamp ဆိ မီးခွက် Lee 
Lance လှံ Leech 

Land =e ကုနိုး Leek 

2 
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လမ်းကြ၁း 

ပေါင် င် 

oot 006 

ogeoya{aé 
ဝက် 

စြေနင်းပိံ 
မေ၁င်းတီခါးကျှင် 

အုတ်ကြွံဖ်တနိး 

ဂွတ်း god 
ရယ်ခြင်း 

ရေချို ဧရာအင်တုံကြိး 
တရား 

အထဖ်အလှ၁ 

dod ခဲမဝုပ်ံ 

အငှါးဓ၁ခူးပ်ံ 

တိရိန္ဆာနိုကိုရည်သေ၁ 
ငး 

ဘခွင့် 
အထပ်အလ္ဂ၁ကျေ၁က် 

Ge 

6006909 oSa005 

မျှော့ 

ကြက်သွ္ဂနိတမျိုး 
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Leg ခြေထေ၁က် Lip 

Lemon ရှေ၁က်ချည်ိသိး List 

Lent ဝါ Liver 

Leper oR Load 

Lesson သင်ရန်အခဏ်း Loaf 
Lethe ဓေ့လျေ့ခြင်း Loan 

Levee §s05o3eo83(98 Lobby 

Level ညိသေ၁မျက်နှု၁ပြင် Lobe 

Lever ကုတ်# မေ၀င်းတှံး 

Liar ဓုသ၁ဝြေ၁သေ၁သူ «= Lock 
Libel သုအသရေကိုဂျက် Lodge 

e999§B8ea00089 Loft 
Libra တူရာသီ Log 
Lice သန်းဓျ၁း . Logic 

Lid — 996% ဓလေ၁င်း 

Lie ဓုသ၁ဓက၁း 

Liege og $u သခင် Loins 
Life အသက် Look 
Lift အခှိအခြှောက် Loom 

Light အလင်း Lord 

Lilac ပန်းဂွင့်တမျိုး Lore 
Lily ကြ၁ဂ္ယင့်# နှင်းဂွင့် 1၀88 
Limb 909 Lot 

Limbo ငရဲငယ် Lotus 

Lime ထုံး သံပုရာသိး Louse 
Limit 9098890 {g08 Love 

Line 8u တတန်း Lump 
Linen ပိုက်ဆနိစြည်ကိုရက် Luna 

သေ၁အထည် Lungs 
Lingo 5က၁း Lurch 

Lion y&eo9 Lust 

eqjscon2 9006p 
BEBagr909$200G008 

အဆူတ်တချပ်#အသည်း 

og? 

သေဒခ္ဗအိမ်#ဆံပင်တခက် 
ထဲ 
အပေါ် ဆင့် 
သစ်တုံး 99058 

ထိုးထွင်း ဟုတ် မှနိ 
ကြေ၁င်းကိုဖေဒ်ပြသေ၁ 

9900050999 

ခါး 

အကြည္စ်အရှု 
ရက်ကနိုးဓင် 

အရှင်# သခင် 

အတတ်ပည၁ 

ဆိုးရှိုးခြင်း 
ခ၁ရေးတံႆ 

ကြ၁ပဒႆမ၁ 

သန်း 

ချစ်ခြင်း 

အဓိုင်အခဲး အတုံး 
လ 
အဆုတ် 

ရုပ်ခ`နဲ ခေ၁င်းခြင်း 
တပ်မက်ခြင်း 



NOUNS. 

Lute ဧေ၀င်းတမျိုး Many s9@98 

Lye - ဝြဲ၁ဓစ်ရည် Map မြေပုံ 

Lymph မဟ၁ဆိ Maple သစ်ပင်တမျိုး 
Lynx ကြေ၁င်ခက်ခုနိ March ခိုသ္ဂံားစြင်စ မတ်လ 
Lyre corssoogis Mare ရြင်ဧမ 

Macaw ogoSogegsoogjs Mark အမှတ် 
Mace ဇာိဗ္ပိုလ်ပ္ယင့် Market cq 
Madam မမႈ မယ်ရှင် Marsh 8§ 

Magic 

Maid 

Mail 

မှော် 

209 
သံချပ်ၤ ခှေ၁ဂိိုသေ၁၈၁ 

BS 

Maize ပြေ၁င်းဖူး 
Major 

ဗိုလ်ခစ်ကဲ 
ဖနိုဆင်းတေဒ်မှုသေ၁ 

ဘုရားသခင်, လက်မှု 

ပညနှင့်လုပ်သေ၁သူ 

ပသျှူးလူ 
20. Ben အဖို 

ယေ၁တ်ု၁း လူ 

လည်ဆံ 

Manes နတ်ဓန္ထေ 

Mange 089 

Mango သရုက်သိး 
ရူးခြင်း 
မန္ဒဆန်း ဆေးတမျိုး 

ြြိုစားပိုင်သေ၁နယ် 

တရားန၁ပရိုဿတ်တာ 

ခွင့်ပေးါ တရား ဟေ၁ 
ဆရာနေသေ၁ဏိမ် 

Maker 

Malay 

Male 

Man 

Mane 

Mania 

Manna 

Manor 

Manse 

Mask မျတ်နှု၁ပိုၤလဲလဝါ 

Mason o§8q Sooe08 

Mass 9990 aadu 90038 

Mast ရှက်တိုင် 

Mat gy 

၁၀၀၀တပ်ကိုအုပ်သေ၁{ 4, ose က်း မိးခြစ် 
Mate ထပေါ်င်းအဖတက် 

Maund ၁၁ ခက် နှုခ်ဆယ်ကျော် 

Maw 8 go$o002035 
Maxim ငြင်းခုံစရာမရှိသေ၁ 

©0098 

May မေလ 

Mayor Go§ 

Meal 098s ပြေ၁င်းဖူးမုနို့ 

က် 

Means သုံးဆေ၁င်ရ နိဘဏ္ဍ၁ 

ပစ္စည်း 

Meat ©28q$900008 

Melee ရှုပ်ရှက်ခတ်ခ်တိုက် 

ခိုက်ခြင်း 

Melon 092088 
Men လူတှို 

Mercy ကရုဏ၁ 

19 
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Merit ကေ၀င်းမှုဖ ကုသိုလ် Moat ကျိုး 

Mesh က္ဂနိုက္ဂက် Mob လူထွေး 

Mess သင်းနျဲခြင်းတမျိုး Mode နည်း 
Metal သတ္တု Model 91 ဝုံပနိး 

Miasm ဥပါတ်ဖြစ်ဓတတ်သေ၁1၀!႕ သွှနိးရန်ဂို 
မြေ Mole go ဂွေးမ်ျို8 

Might s9g5a သတ္တိ Monad oqeoon 
Mile ooclecpo§ Qeo0203SMoney age gu cojecg 
Milk 2 Monk ရဟန်း 

Mill ကြိတ်ဆို Monkey ဓျေ၁က် 

Mina - သ၁လိက၁# ဇရက် 1႔၀၈1 ထ 

Mind 805u မိတ်နှုစ်လုံး Mood B8o0Sa0c¢009 

Mine 2081 099310305 1၀၀၈ လ 
သေ၁တွှင်း Moose တိဓိုန္ယာနိတမျိုး 

Miner တွင်းတူးသေ၁သူ Mop တံဥတ် 

Minim လူဝုး သီစြင်းသႆဝုံတမျိုး1[၀#&] ပို့စက၁းကိုထေ၁က်သိ 

Minor တရားမဝင်သေးသူ ရသေ၁အတွင်းအနက် 
Mint ၀၁၆?8းခတ်တိုက်ၤပင် = Morals ကျင့်ဝတ်တရား 

မမ်းပင် Moss ရေညှိ 

Minx ကမြင်းမကလေး Moth ဖံလံ 

Mire ရည် Mould မှိုး ca 

Mirror မှန်း ကြေးမုံ Mound ခြေကတုပ် 
Mirth ရွင်ရြိုးခြင် Mount တေင် 

Miser လူစေးန} Mouse ကြြဲက်ဝမ်းဖြူံ 

Miss ယညိကျေးသေ၁မိမွ Mouth နူတ်, veds 990 
ကလေး Mucus ၀ကိုအချွဲ« သလိပ် 

Mist 9630 ဆီးနှင်း Mud ဤ 

Mister မေ၁င်း ကိုး ဦး Matti 0800000958 ai3's 
Mite ပိုးကေ၁င်တမျိုး အုပ်ချုပ် 

Mitre ဂိုဏ်;အုပ်ဆေ၁င်းသေ၁1[(ဠ ခွက်တခ်ျိုး 
ပေါင်း Mule (§&scoo80 လ၁း 
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Mumps ပါးစွေရောင်န၁ Night ညည်း ည 
Music သီရြင်းဆိုခြင်း Nine Ben ၉ 

Musk ကတိုး _ Ninny လူမိုက်ကလေး 
Musket သေနတ် Nip အဆိတ် 
Mute လူအ Nit oo$ sp 

Myrrh မရန်း Nitre ယမ်း8မ်း 
Myth sqpo8 Noble အမတ်; ရှူးမတ် 
Nabob ဏ္ကန္ဂပြည်မှ၁ဝန်တြီးအ Nod ပဗိုက်မျည်းရြင်း 

ရာရှိသေ၁မင်း Noise 90 
Nadir အေ၁က်ဗဟိုရ်ချက်မ Nonce အကြံအစည် 

Nag ရြင်းငယ် Nook ထေဒင့်ကြ၁း 
Naiad ရေနတ်သ္မီး Noon ရွန်းတည္ခ် 

Nail သိဉျွနိၢ လက်သည်း Noose ကျေခ့ကွင်း 
Name ၁မည်း န၁မည် North ဓြေ၁က် 

Nap ခဏအိပ်ဝျေော်ခြင်း Nose gocdl&e 
Nape လည်ကုပ်# ကုပ်ဆက် Notch အထစ် 

Nave $s00088035 Note ဘအမှတ်# goSes 
Navel ချက် Noun 996 

Navy soeo52@ Novel 9946 
Neck လည်ပင်း Nun မယံသီလရှင် 

Need အလိုး ဆင်းရဲ ခြင်း Nurse အထိန်း 
Needle 908 Nut သစ်စေ့ကြိးၢဝက်ဘူအိမ် 
Negro mg Nymphqog 825 0508s 
Neigh အဟိ Oak ဝက်သခ်ချပင် 
Nerve အခရိုကြေ၁ Oakum on SaoBcogs 

Nest အသိုက် Oar ခတ်တက် 

Net ပိုက်း os Oasis eage(SooScar000q8 
News o802&sec28 S8Ssco§scavs900 05 

Nib — s9q)>8 Oath သဉာဝြုခြင်း 

Niche လိုင်ခေါင်း Oats edlsoog}s 

Niece Bsqoeuoge Ocean သမူဠရာ 
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Ochre မြေစေးတမျိုး Ounce ကျ၁းသစ်တမျိုး 

Odds အပိုအမို Ovary သနေတည်ရာ 
046 သီခြင်းတမ်ိုး Oven ပေါ်င်းဖို 

Odium ဓူနိးခြင်း Owl BogoSu gb Re 

Odor 993 Owner 9998s ပဗိုင်သေ၁သူ 

Offal စ္ဂန္ရဝြစ်ရနိ အရာ Ox ငန္တ၁းပြီး# န္လ၁းသင်း 
Offer ပေးခြင်း# cosopSe(goOyster cogore2 

သေ၁အဘိုး Pacer 084039802056009 
Office အရာ အမှုဆေဝင်ရာ és 

အခန်း Pack ဘထုပ် 
Ogre Bags Pad a8 
Ol ဆိ Paddle လှော်တက် 
Olive odq& Paddy ovis 

Omen တိတ် နိမိတ် Pagan သ၁သန၁ပလူ 
Onion ကြက်သွ္ဂနိ Page 9၀မုတ်နှု၁ 
Onyx မဟူရာ Pail cq den ရေဆွဲစည်ပိုင်း 
Onset တိုက်ခြင်း Pain န၁ရြင်း# မတ်ပူခြင်း 

Opal မဟူရာ Pains ပင်ပန်း၉၁လုပ်ရခြင်း 
Opera တိးမှုတ်သေ၁ဇ၁တ်ပွဲ Paint ခုယ်သုတ်ရနိုဆေး 
Opium ဘိန်း ဆေးနက် Pair ဘရို 

Oracle 42805 Palm oo$sc&s လက်ဖတါး 
Orange လိမ္မော်သီး Palsy လေကြေသေန၁ 
Orb အလုံး ခက်ဝိုင်း Pan ဘဆိုးကင်းၤ ထင်ပနိး 

Orbit ဂြိုဟ်အခရှိသေ၁မိုဃ်း Pane မှနိတချပ် 
ကေ၁င်းကင်အလုံးလှည့်1 ၈၈ 6] မှန်အိမ်က္ဂက် 
လည်ရာလမ်း Panic ထိတ်လန္နွိခြင်း 

Order အမိန္ရွိ# အမှ၁ Paper ဓက္ကူး 
Ore သတ္ဟ္တၤကျေ၁က် Parcel ထုပ်ကလေး 
Organ ကိုယ်က၁ယဇ်ကရိယ၁း}##]: တေဒထုပ်ကြိး 

သႆံခိုသစ်တ၁ကြီး Party တဖက်ဠိနေသေ၁သူ. ပွဲ 
Otter eon ဝင်သေ၁လှူစူ 
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Paste ကေ် Petal magdu ွ့်ခုပ် 

Pat ေ့သေ၁အဝုတ် Phial ဖန်ဘူးငယ် 

Patch 9909 Phiz qoSgo 

Path လမ်း Piece ~အဓကလေး 99005)" 
Pause cogecorodqSg&s Pier တနိ်တ၁းပေါင်း ကူးတိုင် 

ဝုဒ်မ Piety ဘုရားတရားကို coo 
Paw B8ao$a0s င်း 

Pawn အပေါင်အနှိ Pig 00S 
Pay ထက်ခၢ ထခ Pigmy လူပု 

Pea ပဲတမျိုး Pike ငါးတမျိုး 
Peace ြြိမ်သက်စြင်း Pike လှံရှည် 

Peach အသိးတမ်ျိုး Pile 909 

Peak တေင်ထိပ်ဖျ၁း# sogSPiles (800905 
Pear အသိးတမျိုး Pill ဆေးလိုး 

Pearl ဝုလဲ Pilot ရေကြေ၁င်းမ၁လိနိ 

Pease ပဲကျက် Pin တ္ဂယ်`အပ် 

Pedal ဘြ Pinch 99808 

Peel 903 Pine ထင်းရူးပင် 

Peep ချေ၁င်းကြည့်ခြင်း Pink of$sgSoogts 
Peg စိုး လက်လှည့် Pint ခြင်တွယ်တနိဆ၁တမျိုး 
16]; ကြေးငွေ Pipe ဆေးတံ 
Pelt သ၁းရေ - Pit မြေတွင်း 
Pen g&o3 Pitch co&egeces 

Penny ဘင်္ဂလိတ်ကြေးခို ၁၆” း Pitchereqooops 
Pepper ငရုတ်ၢ ငရုတ်ကေဝင်း Pith သစ်ပင်အတူ 
Perch ကြက်အိဖ်တနိးး ငှတ် Pity သနဒးရြင်း 

န၁းတနိး Place 9999 

Peril cooscepaSecpoo Plaid အထည်တမျိုး 
2&8 Plain ရြေညိချား လှင်ပြင် 

Pet egoSdicogsegecooo Plait အခေါက် 

အရာ Plane ရေပေါ် 
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Plank gee 
Plant 

Plash 

Plate 

Play 

Plea 

Plot 

NOUNS. 

8 

90061 ပန်းပင် 

§ ဂြက် 
ဝုကနိဝြား 
onece(gés 

ရွှေနေစက၁း 

ဓြေက္တက် 
Plough ထယ် 
Pluck 

Plug 

Plum 

နှုစ်လုံးသည်းဂ္ဂတ် 

သိ 
သခင်သီးတမ်ျိုး 

Plumb 908: 

Plume goScoo2& 

Pod 

Poem 

Poet 

Point 

Poise 

Poker 

Pole 

Poll 

Pomp 

Pond 

Pope 

Poppy 
Poreh 

Pore 

Pork 

Port 

Porte 

de000§ 
လက်္က၁တဓစေ၀င် 
လင်္ကာဆရာ 

90.9) 

ရိနဲစတ်် ညီမွ် 
မိးရွှေးသီခေေ၁င်း 

မျေ၁း ဒုတ်ချေ၁င်း 

er ဥက္ခေ၁င်း 

ဝါက္ရြံးစြင်း 
အင်း 

သ၁သနပိုင် 

ဘိန်းပင် 
အိမ်ဦး ကန၁းပြင် 
ခြှေးပေါက် 

0050908 
သင်ေ ဆိပ် 

opgorago5eoo5 

Post BEu အရာ 

Pot ဘိုး 

Pound ပေါင်တည်းဟူသေ၁၂ R 

ခန္ဒုရ္ဒိသေ၁အခိိန်# 

Prank ကို္ဝ၁းခြင်း 
Prayer ဆုတောင်းခြင်း ပဌန၁ 

ငး 
Prawn 9@$opd 

Press ဝိုခှိပ်တန် ဆ၁ 
Prey လုယှူသေ၁ဥ္ဌ၁ 

Price အဘိုး 

Prick ခူး, ခူးရာ 

Pride မ၁နိး မ၁န 

Prime ce2c02$s05o09}$u 

950 

Print Sop 

Prior ဖရင်ဂျိဘ၁သ၁ဠ်ီကျေ၀င် း 
Sood s 

နေရောင်ခြည်ကွဲဝြ၁း 

သေဒဖန်တန်ိဆ၁ 
ရေတိမ် 

လက်ရဥန္စ၁း ဆုလပ် 

0059908 Baccosad dh 

~ခစ်းသေ၁ထိုးတံ 
ခက်ရင်းသ္ဂ၁း 

သက်သေ 
အထေဝက်း အခု 
လက်၁မဟုတ်သေ၁စ၁ 

လေဦး 

Prism 

Privy 

Prize 

Probe 

Prong 
Proof 

Prop 

Prose 

Prow 
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Psalm 

Pull 

Pulp 

20005089 &s 

အဆ္ဂဲအငင် 

သင်သီးအဝျေခ့ 

Pulpit တရားဟေ၁ပည္လင် 
Pulse o3eg$ (Seu မျိုး 
Pump ဗိုပိုင် 

Pun အနတ်နှူုစ်ချက်ပါသေ၁ 
©0008 

Bit လူဝျက် 
ဓျက်ဆနိ တပည် 
ခွေးကလေး 

ဝမ်းနှူတ်ဆေး 

ငွေအိတ် 

Punch 

Pupil 

Puppy 
Purge 

Purse 

Pus 

Push 

Putty 
တွနိးခြင်း 
မြေဖြူ့နှင့်ဆီရောရ်လုပ် 
သေ၁သဒဘခိုး 

Pygmy ၁ရြေင့်တတေ၀င်သ၀ရှိ 
သေ၁သူ 

Quack လူဝါ 

Quail ¢e 

Quart ၂ ဝိန္ဟနှင့်မွသေ၁အခြင် 
အတွ္ဂယ် 
မိဖုရား 

အမေး 

92° REE 

န၁ကြင်တတ်သေ၁အ 
သ၁း 

Quiet ြိမ်ခြင်း 

Quill goScoo0& 
Quilt တိဖ်ရာခင်းတမျိုး 

Queen 

Query 

Quest 

Quick 

25. 

Quire က္ကူ ၂ ငှချဖ် 

Quoit ထွေပြ၁း 
Quota အငန်းအတ၀ 

Rabbi opesoepg gu ဘရှင် 

ဘုရား 
Race ဘမ်ျိး 

Radix အမြစ် 

Raft oe 

Rag 99005@08 

Rage 9s9g08u ဒေါသ 
Rail ရက်မလျိုမြင်းတား 

Rain မိုသ်း 

Rajah ရာဇ၁း မင်းတြိး 

Rake ထွနိခြစ် 

Ram BeBe 

Range 998900291 အတနိး 
Rap 999085 

Rasp တံႆဓင်းကြမ်း 
Rash အဗုပေါတ်ခြင်းမျိုး 
Rat @ က် 

Ratan မ် 

Rate ဘဘိုး 

Ratio 904] 800028 

Raven 29 

Ravine ogre 

Ray ရောင်ခြည် 

Razor သင်တုန်း 

Reach $8&epooq8 

Realm 8 

Rear ¢g005coSu cga0Scee 
Rebel 229$§ 
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Rebus 098905 Rim 9908 
Reed ကျူးပင်း 850328 = Rind 99088 သစ်ခေါက် 

Reef ပင်လထယ်ဋဌိပေါ် သေ၁ Ring cooSgds အကွင်း 
ကျောက်တနိုး Riot ပေါက်လွ္ဂတ်ပြုခြင်း 

Reel ရဟံတ်ချ၁း#တညင်းလိုး]`{၂ ဆုတ်ဖြတ်ရာ 
Reign နှနိုးခံ1 ခိုးခံရြင်း Rise တတ်ရြင်း 
Rein ထက်ကြိုး Risk gpoosgée 

Reins ကျောက်ကပ် Rival ပြိုင်သေ၁သူ# ပြိုင်ဖက် 

Relay ချေ၀ဝမြင်း River မြစ် 
Relic ဝုက်စီးဤ်ကုန်ကြွင်ဧ Rivet RBegoogrscocoor& 

သေ၁အရား ဓတ် တေသေ၁သိမိူ 

တေ်. မွေတေ် Road လမ်း 

Rent ငှါးခ# 99905000 Roar ထုန်းခြင်း 

Reply အဖြေ, ထူးချက် Robber coos 
Resin သစ်ဓေးတမျိုး Robe ဝတ်လုံ 
Rest ငြိမ်ခြင်း, ကြင်း Robin ငှတ်တမျိုး 

Revel 60105 en o5e028/988 Rock ကျေ၁က် 

Rheum o952¢epSloogjs = Rod = osqyau gEo5n fos 

Rhyme MoSaqSeSesocSapeRoe သမင်ဒရယ်အမၤ ငါးဥ 
သေ၁အသီညီည၁သေ၁ Rogue BdapSemoa Bs 
လင်္ကာ Roll  voc8Su ရင်း 

Rib 3 Roman ecpesog} 80008 
Rice 0§ Roof အမိုး 
Ride 8:(9& Rook ကိုး 
Ridge တိမ်ခေါ်င် Room s0a§$e 
Rifle ဘမျောင့်ချိုးပါသေ၁ Roost ကြက်အိဖ်တန်း 

သေနတ် Root အခြစ်ၢ မူလ 
Right တရားဖြေ၁င့်မတ်စြင်းး Rope ကြိုး 

ပိုင်ထိုက်ခြင်း Rose နှင်းပွင့် 
Rigor တင်းမ၁စြင်း Rouge ပါးလှဒေဝင်လူးရနိ 
Rill edace မီဧရာချေ၁င်းငယ် ဆေးနို 
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Round 0058s အလှည့်အ Sale 

ထည်ကျဖြစ်ခြင်း Sally 

Route ခရိုးသ္ဂ၁းရာလမ်း 

Rover ပင်လယ် ထားမြံ Salt 

Row  9900$8 Salts 
Rowel (@&s8ef@s§sees0§85 Salve 

ထည္ခ်သ၁သႆခက် Salvo 

Rower တက်ခတ်သေ၁သူ Sand 
Ruby ကျောက်နီ# ogalgos Sap 

Ruin ဖျက်ဆီးခြင်း Sash 

Rule #050 နည်းဥပဒေ Satan 

Ruler ထအုပ်ခိုးသေ၁သူ# မင်း Satin 

Rum အရက်တမျိုး Satyr 

Rupee ogs8lsa 98 

Ruse ~ ပရိယ၁ယ်ဖ မ၁ဃ၁ Sauce 

Rusk Q gms Savor 

Rust cacgen oege Saw 

Rye ဓပါးတမျိုး Scab 
Sabre corscgoScan20$orq} sScald 

Sack ဘိတ် 

27 

ရောင်းခြင်း 

တတုန်တည်းထွက်မ် 
တိုက်ခြင်း 

2098 

ods Roscoe 

ဖယေ၁င်းချက် 

q]p0098G90990 6p 

©200$0 မ၁ရ်နတ် 

ဖဲ 

0200081 ဆိတ်တဝက် 

ဖြစ်သေ၁အရာ 

ဟင်းလျား ခမဲ 

န့် အရသ၁ 

& 
socesn O59 

ရေပူလေ၁င်သေ၁အန၁း 

ဝက်န၁ 

Saddle 9$s9s Seale QS aSgoSu ငါးကြေး, 

Safe ရွှေငွေထားရနိုသံသစ် 990080 29039 
တ၁ Scalp ဥက္မေ၁င်းခရ 

Sage 978590 ပည၁ရှိ Scamp လူအဖျင်းး အသုံးမရ 
Sail 600909 

Sailor opcoSs0008 Scar  9039g05 

Saint သန့်ရှင်းသူ Searf တပတ် 

Salad ooB8SseosonSegoS Scarp တအတွင်းကျနိုးထိပ် 
Salam ဆလံတည်းဟူသေ၁ ၆86656 ဇ၁တ်ဝြရာတလင်း# 

ချမ်းသ၁ပါခေတုန္ဂတ် ဇ၁တ်တခဏ်း 

ဆက်ခြင်း Scent 90§ 
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Scoff 49 (9& Sepoy ©5078» ခစ်ပိုင် 
Scold တေက်တိးရြည်တွန် Serge သက္ကလတ်တမျိုး 

တတ်သေ၁လူ Serum ကြက်တက်ရည် 
Scoop ခါးနဲ့ ပတ် Set ရဓိုလင်သေ၁အရာဓူ 
Scope အကြံအရှ္ဂယ် Sewer ပေါင်းကူးမြေ၁င်း 
Score 990050 နှစ်ဆယ် Shad ငါးတမ်ုး 
Scorn မ၁နိတ်နှုင့် ရ္ဂိရှ၁ရြင်း Shade ဘရိပ် 
Seout ကင်းထေဝက် လှည့် 8941! မြှ၁းးတိုင်#ရထ၁းသန်ုၢ 

လည်သေ၁ ရိုး, 
Scowl မျတ်မှေ၁င်ကုပ်ဤ JeSSham ဟန်ဆေ၀င်ခြင်း 

ခြင်း Shame ရှက်ခြင်း 

Serag အဖုအထခ်မုျ၁းသ၁ Shape ooqpo$ 
အရာ Share တဂိုး တပိုင်း 

Scrap 9290909 Shark ငါးမန်းဟိုင်း 
Scratch (85epu ရှန၁ Shawl တပတ် 
Screw ဝက်တူ Sheaf ကေဒတ်လိုင်း 
Scribe ၈၁ရရေးစကျမ်းတတ်ဆရာ၆16၈[`, cooed3d 

Serip အိတ်ငယ်# လက်မှတ် Shed တင်းကုပ် 
Scull peozo&s3 Sheep သိုးကေ၁င် 
Scum osoffo5 Sheet အိပ်ရာခင်း 

Seurf အပေါ်ခရခ္ခိက္တဘသေ၁ Shelf ခင်း သေ၀င် 
ဘမှေးအလျှပ် Shell 903 

Sea o&co08s သဓုဠရာ — Shield က၁ၤ ဒိုင်#: ogos 
Seal 0385038 g>SooGsShift ပြေ၁င်းလဲခြင်း 

Seam ချုပ်ရိုး ခပ်ကြေ၁င်း Shin ရြင်းခေါင်းဖ ညိုကှည်း 
Seat ထိုင်ရာၤ ထိုင်ခုံ Ship သင်ေ 
Sedan codse& Shire sod 
Sedge o§$sqoscors Shirt fed 
Seed အစေ့ Shoal သ၀င်တိမ် 

Seine ပိုက်က္ဂနို Shoat ဝက်ပ်ျု ကလေး 

Sense ည၁ဏ် Shock ပြင်း _၉၁တိုက်ခိုက်ရြင်း 



Shoe ခြေနင်း, ဘိနပ် 
Shop င် 

Shore ကမ်း; ဒိုင်း ကြား 

Shot ရိတ် 

Shout ကျှေးကြေဒ်ခြင်း 

Shove တွန်းလိုးခြင်8 
Show အဟ 

Shred 900251 99990 

NOUNS. 29 

Skip အနို, ခုန်ခြင်း 
Skirt abgpds 99 gSes05o8 
Skull ဥကှေ၁င်းခွဲ 

Sky Sade 

Slab  Yscooce28eu ကျေ၁က် 

ge 
Slang ဘန်းစကား 

Slap အဝုတ် 
Shrew တေ၁တ်တိးခြည်တွနိ Slash ခုတ်ရာ 

တတ်သေ၁ဒမိ 

Shrimp ဝု၉န်ဆိတ် 

Slate ကျေ၁က်သင်ဝိုး 

Slave og§u ကြေးကျွန်ိ 
Shrub မကတြီးတတ်သေ၁ဘပင် Sleep အိပ်ဝျော်ခြင်း 

Ge 

Shrug ပန်းတွနို့ခြင်း 

Side pecs တဖ 

Siege ဝန်းရံဤ်တပ်ခုစြင်း 
Sieve ဆန်ခါ 

Sigh အရှိုက် 

Sign ခိိမိတ်ၢ လက္ညံဏ၁ 

Sleet RQAegerpooo peed 
Slice အလွ၁# သ၁းညှင်း 

Slide ချေ၁သ္ပ၁းခြင်း 
Slime oq pu 903% 

Sling လေ၀တ်လွှဲး ဆိုင်း 
Slip ခှျော်ရြင်း 
Sloop တပင်တိုင်သဘေိ၁တမျျိုး 

Sight ဓက္ခေ၁ယတနႈ ခြင်ခြင်း Sloth ဝုင်းမို ခြင်း 
Silk ပိုး ပိုးရြည် 
Sill တံခါးခုံ 
Silver ငွေး coo 

Sin ဒုဓရိုက်# အဝြစ် 

Sinew socfajou လေကြေ၁ 

Sir aSoq08 

Skate လိပ်ကျေ၁က် 

Skein ရြည်ခင် 

Skiff သိဘနိုငယ် 
Skill အတတ် 

Skin သ၁းရေး တရေ 

Smack oocoSocoSoogjs 
Smart ပူဓပ်ခြင်8 
Smell ထန် 

Smile oofe 

Smith ပနိးပဲ# ပနိးတိမ်သမ၁း 

Smoke မိးခိုး 

Snail ခရုတမျိုး 

Snake of 

Snare cogpog&en 93 05 

Sneer ကွဲဲရွဲ့သေ၁၆တ်နှင့် “၆ 
မေးငေါ့ခြင်း 
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Snipe @&eqS Speck 

Snore ဟေဒက်ခြင်း Speed 
Snout ooSdisocalés Spell 
Snow Gadsgé Sperm 

Snuff နှု၁ခေါင်းဆေး Spice 
Soap ဆပ်ပြ၁ 

Sob 99. G05 
Sock ခြေဉဝ်ံ Spike 

Sod ခြက်ဖုတ်ပါသေ၁ Spine 

ခြေလွှ၁ Spire 
Soil အပေါ်ယံမြေလွှ၁ Spit 
Sole ¢(Geclsu ငါးတမ်ျိုး Spite 
Son 9008 Spoil 

Song သီခြင်း Spoke 
Soot 958s Spool 

Sore 9959 Spoon 

Sort တမ်း Sport 

Sot ယစ်ထုပ်ကြီး Spot 
Soul 8088 Spout 
Sound အသိ Spray 

Soup ကြက်ပြုတ်ရည် 

South တေ၀င်မျက်နှူ၁ Sprig 
Sow ode Spunk 

Space 99900900" လဟ ၈" 
Spade တူးရှင်း Spy 

Span 99039 Squad 

Spar ကျောဘက်တမျိုး Squib 

Spark မိပေါက် 

Spasm တတ်ခြင်း Stab 
Spawn ငါးဥ Staff 

Spear of Stag 

oe) က်အခက်ငယ် 

လျင်မြန်ခြင်း 
OR SP si ဂါထ၁ 

ငါးကြီးအဆိခဲ 

ငရုပ် ကေ၁င်း# စိ ယ 

သေ၁ရွှေးစပ်သေ၁အ 

သီးတဂင့် 

လုယှုသေ၁ဥဋ္ဌ၁ 

လှည်းဘိးကန္နိ 
တညင်းလိုး 

ဇွန်း 
nents 

aQSsu 200305 
ဂြို RSs 3 

225008 go8u လိုင်းက 
ခညိသေ၁ရရပနိုး 

ထိုးခြင်း 

တေဒင်ဝေး 

ဆတ်ဖို 
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Stage ခင်း eosa$s Stile 
Stain 99g SesongoSuss00eqStill 

ုှက်သေ၁အရာ Stilt 

Stair လှေေက၁းထစ် Sting 

Stake မှတ်တိုင်း ပနက်တိုင်# Stint 

လေ၁င်းသေ၁အရာ 

Stalk တိုး ပါးရိုး Stir 

Stall (@&goscosscon> = Stock 
990081 ဆိုင်ခုံ Stoic 

Stamp တံဆိပ် Stole 

Stand Qu ရပ်ခြင်8# တန္နိစြင်း Stone 

Star ကြယ် Stool 

Stare B§e8$sgoS(g&e Stop 
Start ထိတ်လန့်ခြင်း Store 

State အဖြစ်4# cocs90808 Stork 

Stave ဧည်လုပ်ရနိုပြုဝျင်သေ၁ Storm 
ga Gre Story 

Steak op&eoo000d0008 Stove 

ဝက်သ၁း Strap 
Steam socg Straw 

Steed မြင်း Strip 

Steel odec8 

Steep တေ၀ဝင်စေဝက် Stub 
Steer 28805 Stud 

Stem အရိုး ပင်ဧည် Study 
Step ခြေလှမ်း Stuff 
Stern ပဲ့ Stump 

Stew တန္လေးန္လေးချက်သေ၁ Sty 
ဟင်းပြုတ် Style 

Steward ၈၁စပွဲထိနို#ဘဏ္ဍ၁ခိုး 
Stick ဒုတ် Sugar 
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လေေကဒစခို 

အရက်ချကံတနိဆ၁ 
လ၁းမခြေထေ၁တ် 

00/8 sagen တုပ်စြင်း 

တ၁းခြစ်သေ၁အရား 

အငန်းအတ၁ 

လှုပ်ခြင်း 
ငွေရင်း, လည်စည်း 

လျ် လျူ သေ၁သူ 

ရှည်သေ၁ဇ ်ိုတမျိုး 

ကျောက် 

@cod 

ရပ်ခြင်း# နေခြင်း 

ထ၁းသေ၁ဥန္ဌ၁#ဘဂုံ 

တေ၁ငနိး 

မိုဃ်းသက်မူနိုတိုင် 
©2891 ဝး အဆင့် 
မးဖိုတမ်ျိုး 

ဘအလျားရှည်သေ၁ 

2900858 

သခ်ငုတ် 

ရု၁တိုင် 

ဧ၁သင်ခနိး 

99:0}89960098 

သစ်ငုတ် 

ဝက်ခြံ 
9950 အခြေအနေးဝြု 

သေ၁နည်း 

သကြား 
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Suite နေ၁က်ပါ အခြွေအရံ Tansy ဆေးပင်တမျိုး 
Sum တဘပေါင်း Tap အသဒဝုတ်ချက် 
Sun နေ Tape ကျပ်ကြိုးပြ၁း 
Surf လိုင်းချပ် Taper ဖဃေ၀င်းတိုင်ကလေး 
၆56 လိုင်းတံပိုး Tar ကတ္ဟ္တရာဆိ 
Swamp မိမ့် Task အငနိးအတ၁ 
Swan ရွှငနိး Taste အရသ၁ 
Sward ရြတ်ပင်ပါသေ၁ြေခိုင် Taunt BoSsoen008 039 ခြင်း 

Swarm gosooes 999909) 

Sweat ခြေ 

Swell လှိုင်းအိ 
Swift ခု၁း 

Swine ဝက် 
Swing 

Sword 

Swoon 

Sylph 

Syrup 
Table 

Taber 

Tack 

Tag 
Tail 

Taint 

သေငယ်`သေခြင်း 

အ၁က၁သစိုးနတ်သ္မိး 

တင်လဲ 
028) 

ဓည်ငယ်တမျိုး 

သႆချွနိုငယ် 
သိတံအဖ် 

ဘမြိး 

ဝုပ်ဧရှိခြင်း# အသရေ 

ယုတ်လျော့စြင်း 
ဒဏ္ဍ၁ရိုခက၁း 
ခက၁းဧစမည် 

ဂန္တိုး အဖက်ဖြစ်သေ၁ 

ရာ 
ငှက်ရဲဝါစြေသည်း 

ရေကန် 

Tale 

Talk 

Tally 

Talon 

Tank 

Tax အခွနိးန္တဲသေ၁ဂွေ 

Toa လက်ဖက်ခြေ၁က် 

Tear ဆုတ်ခြင်း 
Tear ဓျက်ရညိ 

Teat 3 8au$ BE 
Teeth သ္ဂ၁းမျ၁း 

Tenet အလူဝါဒ 

Tenis ဗလိကခးရြင်းတမ်ျုး 
Tenon ရှေး 

Tent opoo08ed 

Tenor အခည်ဘတိုင်းလိုက် 

(GEsu 99305 

Tense 02909 

Tenth ဆယ်ဂုံတွင်တပုံ 
Term ဗိုင်းရြားသေ၁က၁လ 

Test မိုက်း ခုံခမ်းစြင်း 

Text ရူး RoSogoScoos 

ကျမ်းဓ၁ခုက် 
Theft ခိုးရြင်# ခိုးမှု 
Theme ဝြေေ၁ဟေ၁သေ၁ 

၁ကြေ၁င်းဆရာ 
Thief သူခိုး 

Thigh ပေါင် 
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Thill ရထားသန်ၤး လှည်းသနို Toast ရုနိိကင်း သုအဖ္စိမေတ္တ၁ 
Thing Egou အရာ 

Third သုံးဝုံတွင်တဝုံ Toddy 
Thong သ၁းရေကြို8 Toe 
Thorn ဆူး Token 

Throb လှပ်ခြင်း ခုနိခြင်ဧ Toll 
Throe (&tgoeco20059 Tomb 

အကြင် Tongs 
Throw ပြစ်ခြင်8; အနိထိုးခြင်း Tonic 
Thrum မြိတ်ဆ၁ 

Thumb လက်မ Tool 

Thump 9909 Tooth 
Tiara ဦးရစ် Top 

Tick goscoo0& Topaz 
Tide 81 8cq Toper 
Tie ခုည်နှေ၁င်ခြင်း#အထုံး 
Tiger ကၠ၁း Topic 

Tile RARS Torch 

Till — egegd QcopSeooo95Tot 
Tiller တက်မကျင် Total 

Tilt ခြင်းစီးစြင်းလှီထိုးဂ္ဂဲ Touch 
Time oo200n 993) Tour 

Tin deg o3(9 Tow 

Tinge ကူးရှက်သေ၁ဓ၁တ် 7၀6! 
Tint အရောင်ဝါအသွေးအဘ 71 ၀%6' 

ရည် Town 
Tip ထအဖု္ပ၀း Toy 
Tithe 00S SogEoo8 
Title Rr 990 Trace 

Toad asd Track 

$ g}eoo008a0 a8 

ထန်းရည်# ဒနိိရည် 
ခြေချောင်း 

အမှတ်၁သ၁း 

03980059900 

သင်းချိုင်းတ္ဂင်း 
မိးညှပ် 

အ၁းတိုးတက်စေတတ် 
သေ၁ဆေး 
တန်ုဆ၁ 
သ္ဂ၁း 

အထ္ဂဋိး အပေါ် ဂျင် 
ဥဿဖရာ86 

အလွန်အ ကျူ းသေ၁က် 

coSeooo90¢p 
ပေါင်း 

ထိခြင်း Bisse 

209 Sq Sag 808g Ss 
ဘင်းလျှော် 

လက်သုတ်ပ တါ 

တနိဆ၁င်း, ရဲတိုက် 

သူငယ်က9၁းရန်တနို 

ထက်ကြဖံလိုတ်ခြင်း 
ခြေရာ 
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Tract 

Trade 

Trail 

Train 

Trait 

Tramp 

Trap 

Trash 

Tray 

Treat 

Tree 

Tress 

Triad 

Trial 

Tribe 

Trice 

NOUNS. 

e2cos Truck 

ကုန်သ္ပယ်ခြင်း Trunk 

ခြေရာ Truss 

နေ၁က်ပါအခြွေဘရံ 

ဝိုပန်း, လထက္ခံဏ၁# 99 Trust 

ခြေအနေ Truth 
cog Sed) 5 Ss(aés Tub 

ထေ၁င်ချေဝက်ၤ ဂျမ်း Tube 

လွည်းရှည်း လှည်းဘီး 
သစ်တဒၤ နှု၁မေ၁င်း 
ဓုတန္တဲသေ၁သူပတ်စည်း 

ရှသေ၁ 

ကိုး၁းစြင်း 

0995 သစ္ဌ၁ 

ဧည်ပိုင်း 

ဝြေ၁င်း, RF 
208.8 Tuft  o§sgoen ဘရိုး Benda 
လင်ပနိုး, gd Tug ငင်သေ၁သင်ေ၁ 
289600905 9 Tumor 99090590 

2950§ Tune တိးမှုတ်သီ 

ဆံပင်တခက် Tunic BoSays 00 65 

သုံးခုပေါင်းဝါတခုတဦိး7 ကစ ခြက်ပင်ပါသောမြေခိုင် 
ဖြစ်သေ၁အရာ Turkey ကြက်ဆင် 

99890008 Turn အလည် 

မျိုး Tusk အဉ္ဂယ် 
တခဏၢ# တခိ Tutor @၁သငဆရာ 

Trick 0800008 Twang o}03(gpSco0 29008 
Trio သုံးခုပေါင်းသေ၁အရာ Twig 092 
Tripe တူတိမ် Twin s9gogo8e05 
Troop လူစူး ရဲ မက်ဗိုလ်ခြေ Twine (roy 
Trope တင်စ းသေ၁ဓက၁း 18 9999 
Trot apscpoEsccooaSonrsTwist လိမ်ခြင်း 

စြင်း Type လိုးပုံ 
Troth သမ္ဓ၁ Tyro ဧ၁သင်ခရှိသေ၁သူ 
Trout ငါးတမျိုး Udder 393 
Truce ဓခ်တိုက်သည်ဘတ္ဂင်း Ulcer အန၁၆ိမ်း 

096009 တူ ခဏ ရုပ် Uncle 

ဆိုင်း်မတိုက် ဘဲ နေ Union 

ခြင်း# ခဏပြိမ်ဝပ်စြင်း Unit 
မေ 
တစ်ႈ တခု 
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BoSeosog05 

ဝက်အူညှပ်' ဆိုးညစ် 
ခြင်း 

မအိပ်ဘဲဧစေ၀င့်နေခြင်း 
99980 ခ္ကနိုအ၁းး သန်မ၁ 
ခြင်း 

ဥယည်ခဲနေမ်ဝေုဒ်ရာ 
BS 

အဆိဖ်ပါသေ၁အန၁ 

ဖြည်ရည်းန္တားကျောက် 
ရည် 
ဉာ 0990 G 9398009 

QOH 
တဖက်တချုက်သစ်ပင် ရှိ 

FJ ဖိုး ရို ဖေ၁က် မြင် ရ 
သေ၁မြေ၁င် 

နှတ်သီးကေ၁င်းသေ၁ 

8g 
Vogue ခေတ်က၁သဘလိုက် 

Unity တခုတည်းဖြစ်ခြင်းညိီ Vicar 
9098s Vice 

Urine ရေဟေ၀ဒင်း# သေး 

Urn ဘူး, ဘရိုးဘိုး#ရေဘိုး Vigil 
Usage ဝြုခြဲပြုခြင်း, ထုံးစံ Vigor 
Use အသုံး 

Uvula လျှ၁ခင် Villa 

Vail qoSgoge 

Vale Gs Vine 
Valet socecodlu ထက်ပါး = Viol 

ဧေလူကလေး Viper 
Valor သူရဲ ဘေ၁ Virgo 

Value တနိဘိုး Virus 

Valve အခင်း တံခါးရွက် 

Van တပ်ဦး 

Vane ငှက်မန၁း Visit 
Vapor 996,G0 o0 $0009 

Vase ၀ ခြေခိပါသေ၁ဖသ၁း# ~—-Visor 

Vat ကျင်းတမ်ျိး Vista 
Vault ပေါင်းကူး ဥမှင် 

Vaunt ဝါကြြားခြင်း 

Veal န္ဂံ၁းးကလေးဇ်အသ၁း Vixen 

Vein သွေးကြေ၁ 

Venom အဆိပ် 

Vent ထွက်ပေါက် 

Venus သေ၀က်ကြာဂြိုဟ် Voice 

Verge qjosu s9g$1 ဘန၁း Void 
Verse 99981 ဂါထ၁း လကိ Vomit 

Vest ကိုယ်ကျပ်တင်ျိ Vote 

Vial ဖနိဘူးငယ် 

Viand ချက်ပြုတ်သေ၁အဓ၁ Vow 

ပေါ် သေ၁ဓလေ့ 

အသိး ©029803 
အလပ်# လဟ၁ 

အခိုဖတ်ၢ အနိုဆေး 

သခဘ၁တူခ်ဆိုးဖြတ် 

ခြင်း 
သစ္စာပြုခြင်း 
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Whale ငါးကြိးဘမ်ျိုး#ငါးဟွျေလ 

Wafer 38S 089 $eo:5(gos Wharf တနိုတ၁းဦးတို 

Wager လေ၁င်းသေ၁ဥ၉ဠ၁ 

Wages 9001 လက်ခ 

Wagon လှည်းခင်တိတ် 

Wail ဂိုကျွေးမြည်တမ်းခြင်း 
Waist သါ 

Walk ff 

Wall or§ BEse Gas 

ထဆုတ် 

အလိုး လိုခြင်း 
Wane 

Want 

od ခ်တိုက်ခြင်း 

ကုန် 
War 

ရက်ကနိးပင် 

Ware 

Warp 
Wart Rdg 

Wash ဆ္ဂတ်လူးရန်ဆေးရညိ 

Wasp နကြည် 
Watch ခါး ပိုက်ဆေ၀င်န၁ရှိ 
Water ¢ 

Wave 

Wax 

Way 

Weal ချမ်းသ၁ 

Web ရုက်ကန်းသ၁း 
Wedge သပ် 
Weed အသုံးမရသေ၁အပင် 

Week တဿိတင်8# ခုနှစ်ရက် 

Weight 999)§u socco8 

Well ရေတွင်း 

Wen မြင်းပု 
Weat 9965005 

Wheat qjecle 

Wheel Bes 3§s 

Whelp ချင်သေ့ သငယ် 0086 
သငက်# @gsoocod 

Whey 8§q¢5 
Whiff ထပး cog 

Whine @ Seu ညည်းစခြင်း 

Whip ရ်ုက်ဧရာတံပု၁ 
Whirl ရွှေခြင်း 

Whisk တံရဓြက်ဓည်းကလေး 
Whit တခိတ်တပေါက် 

Whole ပေါင်း 

Whoop 905008 ခြင်း 
Wick 8seo 

Widow ရု ဆိုးမ 
Width 905 1 ဗျက် 

Wife မယ၁း 

Wig ဆံပင်ဦးထုပ် 
Wight သှ 

Will အလိုး သေတနိုး5၁ 
Winch တုံးလုံးက် 

Wind 

Wine 

Wing 

လေ 

ဝျ်ရည် 
99600981 oodgod 

Wink 20808 

Wipe သုတ်ခြင်း 

Wire နနိးရြည်ၤ နနိးတြိုး 
Wish အလိုး ဆန္မွ 

Witch ခိုးမႈ ရ္ဂ၁သ္မိႈ 



NOUNS. 87 

Withe လျှော်တြိုး Yacht ဖေါင် 

Woe ဘေးဥပါတ် Yam egooSesi&s 

Wolf cossegen Sqccqn = Yard = ဝင်း# နှုင်တေ၁င် 

Woman 8 Yarn သိုးမွေးခြည် 

Wood 0520980 ထင်း Year 35 

Wooer 8a8agpSeo0209 = Yeast တဆေး 

Wool သိုးရွှေး Yell အဘအေ်အဟစ် 

Word so22u 99g) Yoke ထမ်းဘိုး 

Work အလုပ် Yolk ဥဘစ္ဒခ် 

World လေ၁ကဓ၁တ် Young အကလသေး 
Worm Sseoos&u Bu သိ Youth ag 

Worth ၁ဘိုးထိုက်ခြင်း Zayat ဇရပ် 
Wound အနဝ 932 Zeal ဓိတ်ဘအားကြီးစြင်းး 

Wrath ဝြင်းစ၁သေ၁တအမျက် Zebra (GEssoQoSqie 
ဒေါသ Zibet ကြေ၁င်မခြင်း 

Wreck သင်္သေ၀ဗုတ် Zine od 
Wren §@pSeoS Zone ခါးစည်း: မြေကြီးလုံး 
Wrist coosemoasoos ပတ်ကိုရစ်သ၁ဘမိုင်း 
Writ 0g) S801 ရှတ်ချက် အခြ၁း 

Wrong ဝြစ်မှ၁းခြင်း 



ADJECTIVES. 

An ApjgctTivE is a word used to indicate the quali- 

ty or condition of a noun, as a@ happy girl, a good 

boy, much property, a powerful animal. 

Any word which makes sense with thing after it, is 

an Apsxctive; as a long thing, a good thing. 

Able 005 8&e009 Base  ယုတ်သ၁ 

Acid ချည်သေ၁ Best အကေဒင်းဆိုးသေ၁ 

Acrid  ဓပ်ပူသေ၁ Big တြိးသေ၁ 
Acute ချွဲနဲ့သေ၁# ပြင်းသေ၁ Black နက်သေ၁ 

Addle ~ ဆနိချေ၁င်သေ၁ Blank လ္ဂူတ်လပ်သေ၁ 

Aged အသက်တြီးသေ၁ Bleak လေလဒမ်ချမ်းသေ၁ 
Agile ပေါ့ပါးသေ၁ Blue ပြ၁သေ၁ 

Alert ဓေဝင့်တတ်သေ၁ Bluff ရုန္ရိ့ကြမ်းသေ၁ 
All ခပ်သိမ်8သေ၁ Blunt တုံးသေ၁ 
Alone တယေဝက်တည်ဧ Bold ရဲရင့်သေ၁ 
Amiss ရှ၁4လျက် Bony တရိုးမု၁းသေ၁ 
Ample ကျယ်ဝန်းသေ၁ Both နှစ်ခုစလုံး 
Angry ဓိတ်ဆိုးသေ၁ Brave ရဲ ရင့်သေ၁ 
Antic ဗျက်ပြယ်တတ်သေ၁ = Briny ဆားရည်ပါသေ၁ 
Any တခုခု Broad ကုယ်သေ၁ 

Apt တေ်သေ၁ၢ ovoSeoo2Brown ညိုသေ၁ 
Arid သ္ကေခြေဒက်သေ၁ Bulky လုံးပတ်တြီးသေ၁ 
Awful ကြေ၁က်မက်ဖွယ်ဖြစ် Bushy soa0Sqoeeo9 

သော Busy secpS Ga) eo008 သေ၁ 
Bad ဆိုးသေ၁« မကေ၁င်း Cheap socfegp$scooo 

သေ၁ Civic ရြှိုအမှုန္ဂင့်ဆိုင်သေ၁ 
Bald  ခေါင်းတူံးသေ၁း Civil ယည်က္ရေးသေ၁ 
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Clean ဓင် ကြ ယ်သေ၁ 

Clear ကြည်ထင်သေ၁ 

Clever ချက်ချ၁သေ၁ 
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Early ဧေ၁သေ၁ 

East 9ရွှေမှဉရှိသေ၁ 

Easy ပြိမ်သေ၁း လ္ဂယ်သေ၁ 
Close ကျပ်သေ၁ Eight ရှစ် ဂ 
Cold ချမ်းသေ၁ Empty လ္ဂတ်လပ်သေ၁ 
Common လူမျ၁းဆိုင်သေ” Even ညီသေ၁# တည္စိေ၁ 
Cool. aScooacoog Every တိုင်း 
Costive ဝမ်းခုပ်သေ၁ Exact သေချ၁သေ၁ 
Crazy ရူးသေ၁ Fair လှသ၁ 

Crisp (RSco00u ဆတ်သေ၁ Faint န္လမ်းနယ်သေ၁ 
Crude ၆8မ်းသေ၁း မိုင်းသေ၁ False မထုတ်မမှနိသေ၁ 
Cruel ရက်ဓက်သေ၁ Famous ကျော်ခေ၁သ၁ 
Curly လိပ်သေ၁ Far  ¢o8e009 
Daft B80Sev)eo09 Fast — §e002 မြနိသေ၁ 
Damp လိုင်းသေ၁ Fat ဝသေဒ ဆူသော 
Dark ~ မိုက်သေ၁း ဓမှေဝင်သေ၁ Fatal မဖြစ်ဘဲမနေရသေ၁ 
Dead သေသေ Fatty ဆသိပါသေ၁ 
Deaf န၁းပင်းသေ၁ Fetid §ce5ca09 

Dear အဆိုးကြီးသေ၁ Few  3pSeco09 
Deep နက်သေ၁း w3ScoooFinal နေ၀က်ဆိုးသေ၁ 
Dense ထှူထပ်သေ၁#းသိပ်သေ၁ Fine ချေ၁သေ၁# ညက်သော 
Dewy ဆိးခှင်းတ်မိုသေ၁ Finny ငါးဆူးရှိသေ၁ 
Dim မှုန်ေ၁ Firm မိုင်ခံ့သေ၁း မြဲခြီသေ၁ 
Dingy }¢009 First ၁ဦးဆိုးသေ၁ 
Dirty ညစ်သေ၁ Fit တေ်သင့်သေ၁ 
Dizzy gecocoo Five cleo 9 

Dozy အိပ်ချင်သေ၁ Flat (@o8cooo 
Dry - သွ္ထေခြေ၁ဒက်သေ၁ Foggy နှုင်းကှလျက်ရှိသေ၁ 
Dull တုံးသေ၁. န္ဂမ်းသေ၁ Foul ညစ်သေ၁း နေ၁က်သေ၁ 
Dumb ၁သေ၁ Four လေး ငှ 

Each တိုင်း 8 Frail 99989958co09 
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Frank တည္ခ်လင်းသေ၁ Itchy ယ၁းန၁နဲသေ၁ 
Free လ္ဂတ်သေ၁ Jolly egSgéeooo 

Fresh wads လနိုးသေ၁ Juicy အရည် ရွှင်းသေ၁ 
Full ပြည်သေ၁ Just ဖြောင့်မတ်သေ၁ 

Funny ရယ်ဧရာကဝင်းသေ၁ Keen ထက်သေ၁ 
Fusty ဖိုတက်သေ၁ Kind ကျေးဇူးဝြုချင်သေ၁ 
Gaunt ပိန်ကြိုသေ၁ Lame ¢f§egdecoo2 

Genteel ယညိကျေးသေ၁ Lank ပိန်သေ၁ 

Gentle နူးညွသေ၁ Large ကြီးသေ၁ 
Giddy ခေါင်းမှူးသေ၁ Last နေ၁က်ဆိုးသေ၁ 
Glad o:o99¢009 Late နေ၁က်ကျသေ၁ 

Good ကေဒင်းသ၁ Lax မတင်းသေ၁#လျေခ၃့သေ၁ 

Gory သွေးလူးသေ၁ Lazy g&sQeooo 
Grand ကြီးကုှယ်သေ၁ၤး ခြင့် Leafy အရွက်မျ၁းသ၁ 

ခြတ်သေ၁ Lean ပိနိသေ၁ 
Great ကြီးသေ၁ Least အငယ်ဆိုးသေ၁ 

Green မိမ်းသေ၁ Left လက်`ခှင့်ဆိုင်သေ၁ 
Grey ဧဖေဝင်းဝတ်သေ၁ Legal တရားတဘတိုင်း 
Happy ဝမ်းသ၁သေ၁ Less သဒရ်ငယ်သေ၁ 
Hard 9¢009n ခက်သေ၁ = Level ညီသေ၁ 

Hardy ရဲရင့်သေ၁း ခိုင်ခံ့သေ၁ Liege ကျွန်ဖြစ်သေ၁ 
Hasty ရြဲနိသေ၁း BoSBcoooLight ပေါ့ သေ၁ 
Haughty မ၁နထေ၁င်လွှဒသ၀ Like တူသေ၁ 

Heavy လေးသ Lithe ဝေဒ သ၁ 

High ခြင့်သေ၁ Live ရှင်စသ၁ 

Hot ပူသေ၁ Lofty မြင့်သေ၁ 
Huge အလွှန်ကြီးသေ၁ Lone 9၁ဖေဒ်မရှိသေ၁ 

Iey ရေခဲဖြစ်သေ၁ Long ရှည်သေ၁# ကြံ၁သေ၁ 
Idle ဝျု်းရိသေ၁ Loose ခေေ၁င်သော 
Il Hasooru 396009 Lond အသိက္ဂယ်သေ၁ 
Inky ရှင်ကဲ့သိိဖြစ်သေ = Lousy သနိုးမျ၁းသ၁ 
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Low. $§e009 Nasal 
Lowly ယုတ်ညွံသေ၁ Nasty 
Lucid ကြည်လင်သော Naval 

Lumpy 903¢)>8¢209 Near 

Lunar လန္ဒင့်ဆိုင်သေ၁ Neat 

Lurid $&sdca00 Needy 

Lusty သန်ိုမ၁သေ၁ New 

Mad ရူးသေ၁ Next 

Major co26(Bscaoo Nice 
Mangy ပဲနဲ သေ၁ Nigh 

Many qjoecao Nine 

Mazy qoSeogecaos Ninth 

Mean ~ အမျိုးမမြတ်သေ၁ = Noble 

Meek BoSasp3cooo Noisy 

Mere 81 သက်သက် None 

Merry ရွင်လန်းသေ၁ Novel 

Mild ဖြည်းညှင်းသေ၁ Nude 

Minor သ၁ဉ်ငယ်သေ၁ = ull 
Moist eqgosecoo Numb 

Moody ၆တ်မျက်သေ၁ Obese 
More သ၁ဉ်မု၁းသေ၁ Odd 

Mossy cq 63 e002 Oily 

Most ~အမု၁းဆိုးသေ၁ Old 

Much g2se009 One 

Muddy ဤှရှိသေ၁ Only 

Muggy godco9 Open 

Mum တိတ်ဆိတ်သေ၁ Oral 

Murky မိူင်းဝေသေ၁ Other 
Musty es0008e009 Outer 

Mute အသေ၁ Ontre 

Naked အဝတ်မရှိသေ၁ Oval 
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နှ၁ခေါင်းှင့်ဆိုင်သေ၁ 
ညစ်ပတ်သေ၁ 

သင်ေ္ဘႆာနှင့်ဆိုင်သေ၁ 
ခနှုးသေ၁ 
~ခင်ကြယ်သေ၁ 

ဆင်းရဲ သေ၁ 
အသစ်ဖြစ်သေ၁ 

SeoScaoo 
G00 9}96009 
ခှုးသေ၁ 

Beau ၉ 

နဝမ 
အမ်ျးရြတ်သေ၁ 

အသိမျ၁းသေ၁ 

တခုမျှမရှိသေ၁ 
အသစ်ဖြစ်သေ၁ 

အချည်ဧစည်းဖြစ်သေ၁ 

ဧတည်း ပလပ်သ၁ 

0$.09 85 e009 

ဆူဗ်ိုးသေ၁ 

မခိုသေ၁ၢကြွင်းသေ၁ 

ဆိပါသေ၁ 

ခြး တပါး 

ဝြင်မှ၁ရှိသေ၁ 

ထှုးစြ၁းသေ၁ 

ဝမ်းဘဲဥဗိုရှိသေ၁ 
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Over လ္ပနိပြီးသေ၁ Red 8e009 
Overt co&go8eo09 Rich ~ ဥစ္စ၁ရတတ်သေ၁ 
Owing ကြွေးတင်ဤဆပ်ရသေ၁ Rife ပေါမျ၁းသေ၁ 
Pale [@coo2u ဖျေ၃ခ့သေ = Right မှန်သေ၁ 
Past လွုန်ပြီးသေ၁ Ripe gpSeo09 
Penal ဝါဏ်ထ၁းသော Rival ပြိုင်လှက်ရှိသေ၁ 
Petty ငယ်သေ၁ Rocky ကျောက်မျ၁းသေ၁ 
Pied ချယ်လှယ်သေ၁ Ropy ကိုသေ၁း ge009 
Pigmy ဝု သဝ သေ၀င်သေ၁ Rough ကြမ်းသေ၁ 
Pious ဘုရားကိုရှိသေသေ၁ Round လုံးသ၁ 
Pithy အူရှိသေ၁# အနှစ်သ၁ရ Ruddy အဆင်းနှိသ၁ 

ရှိသေ၁ Rude ရိုင်ဧသ၁ 
Plain ရှင်းလင်းသေ၁ Rural တေဒနှင့်ဆိုင်သေ၁ 

Plump o¢ao21 {ီႆသေ၁ Rusty ၁၀ချေးတက်သေ၁ 
Poor ဆင်းရဲ့သေ၁ Sable ညိိုသေ၁ 
Prime အရင်းဖြစ်သေ၁ Sad = QecoScovo 

Prior အရင်ဖြစ်သေ၁ Saft adgjcoos 

Proud မ၁နထေ၁င်လွှးသေ၁ Sage ပည၃၁ရှိသေ၁ 
Puny ogSco020 Geood Salt ငန်သေ၁ 
Pure သန္နိရှင်းသေ၁ Same တူသေ၁ 

Quick လှ်မြနိုသေ၁ Sandy သဲမျဒးသေ၁ 

Quiet ဗြိမ်သေ၁ Sapid အရသ၀ရှိသေ၁ 

Quit တအရမှုခှင့်လွတ်သေ၁  Sappy သစ်ရည်မျ၀းသ၀ 

Racy သြဇ၁လေးနက်သေ၁ Saucy မတိလေးခားပြုသေ၁ 
Rainy QeSsqossooo Scaly အကြေးရှိသေ၁ 
Rank အားကြီးသေ၁#ညှီသေ၁ Scant မလေ၁က်သေ၁ 
Rapid မြိန်သေ၁ Seedy အခေ့မျ၀းသေ၁ 
Rare apsco$ecaoo Seven 981 q 
Raw မကုက်' မ်းသေ၁ = Shady အရိပ်ဓျ၁းသေ၁ 
Ready ၁သင့်ရှိသေ၁ Sharp coo$cooo1 ချွိသေ၁ 
Real ဧကနိုအမှနိုဖြစ်သေ၁ Shoal တိမ်သေ၁ 



ADJECTIVES. 

Short တိုသေ၁း $§eo02 Sorry 

Shy သတိပြုတတ်သေ၁ += Sound 
Sick န၁သေ၁ Sour 

Side ငဲ့ကွက်သေ၁ Spare 
Silly မိုက်သေ၁ၤ နှနိႈသေ၁ Spicy 
Six ခြေ၁က်ၢ G Stale 

Sixth ဆဌမ Steep 

Sixty ခြေ၁က်ဆယ်ၤ Go Stern 

Slack လျေခ့သေ၁ Sticky 

Slant တိမ်းသေ၁#ယိမ်းသေ၁ Stiff 

Sleek ချေေ၁လ္ဂင်သေ၁ Still 

Slim သေးသေ၁ Stony 

Slimy အချွဲပါသေ၁း 9 Qo) Stout 

6009 Sure 

Slow egscooon ccosed Sweet 

ooo ဖြည်းသေ၁ = Swift 

Sly လျှို ဝှက် Bgogo Tall 
တတ်သေ၁ Tame 

Small | ငယ်သေ၁ Tardy 

Smart edcecsod Tart 

Smoky မိးမိုးထွက်သေ၁ 
Snaky မြွေကဲ့သိိုဖြစ်သေ၁ Ten 
Snowy GvdagSqoscooo Tense 
Snug 

Sober 

Soft 

Sole 

Solid 

Some 

Sooty 

Sore 

သိပ်သည်းသေ၁ Tenth 
တ္ကန္ပြေစေ၁င္ခ်သေ၁ Thick 
ပေေဒ္သေ၁ Thin 

တဦးတည်းးတခုတည်း Three 
မ၁သေ၁ Tidy 

99 Tight 

ကြပ်ခိုးဖြစ်သေ၁ Tiny 

န၁သေ၁ Tipsy 
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ဝမ်းနည်းသေ၁ 
ဓန၁မရှိသေ၁ 
ခုျညိသေ၁ 
992080006009 

ရွှေးဓပ်သေ၁ 

အရသ၁ပြယ်သေ၁ 

ဧစောက်သေ၁ 

ကြပ်တည်းသေ၁ 
ဓေးသေ၁ 

တေဒင့်သေ၁ 

တိတ်ဆိတ်သေ၁ 
ကျောက်ခဲမျ၁ားသေ၁ 

သန်မ၁သေ၁ 

မှနိကနိသေ၁ၤ# မြဲရြီသေ၁ 

qeooo 

လျင်ခြိနိုသေ၁ 
မြင့်သေ၁ 
ဃည်သေ၁ 

နှေးသေ၁ 
ချည်သေ၁ 

Tawny $0)co09 

တဆယ်# ၁၀ 
တင်းသေ၁ 

ဒသမ 

ထူသေ၁ 

ပါးသေ၁ၤ ပိနိသေ၁ 

သုံး ၃ 
ကုစ်လစ်သော 

တင်းသေ၁! ကျပ်သေ၁ 
သေးနူပ်သ၁ 

ဝေဓဝရှိသေ၁ 



44 ADJECTIVES. 

Total Gco€en09 

Tough မိုင်မမသေ၁ 

Trim —egScoSeo09 
True ထုတ်မှနိသေ၁ 

Twain 960 908 

Twin 

Two gu ၂ 

Ugly ဆရုပ်ဆိုးသေ၁ 
Ultra အပြုအမှုလ္ပနိုသေ၁ 

Unfit မသင့်သေ၁ 

Upper အထက်ကုသေ၁ 

Usual ဖြစ်လွေရှိသေ၁ 

Utmost ၁၉ နိုဆိုးသေ၁ 

Vain ကျေးဇူးမရှိသေ၁ 
Valid ခိုင်ခံ့သေ၁ 
Vapid အရသာဝြယ်သေ၁ 

Very ခင်စစ်ဖြစ်သေ၁ 

Vile a 905e099 

Vivid + တေဝက်သေ၁ 

Void လ္ပတ်လပ်သော 

Wan — 6@jgc009 

Wary မယိုရသတိဝြုသေ၁ 

Waste အသုံးမ ဝင်သေ၁ 

Weak အ၁6မရှိသေ၁ 

Weary cocoon ပင်ပန်းသေ၁ 
Well ကျန်း မ၁သေ၁ 

West _အနေဝက်ရှှ၁ရှိသေ၁ 

Wet Beooo 

99. g9(998005(g 8009 White {gco09 

Whole §a@&eo5 

Wide ကျယ်သေ၁ 

Wild §&se009 
Wily cgoea09 
Windy လေရှိသေ၁ 

Wise op9oGca00 

Witty ည၁ဏ်ထက်သေ၁ 
Woody သစ်ပင်မု၁းသ၁ 
Wooly Bsegs(gScooo 
Wordy ဓကားမျ၁းသေ၁ 

Wormy ပိုးစားသေ၁ 

Worse သဒစ်ဆိုးသေ၁ 
Worst အဆိုးဆိုးသေ၁ 

Worth ထိုက်တခန်သေ၁ 
Wrong g286909 

Wry ယ္ဌဲသေ၁ 

Young ၀ဝသတ်ငယ်သေ၁ 



VERBS. 

A Vers is a word used to assert or affirm something 

about a person or thing; as I read, the dog runs. 

Any word which makes sense with Zo before it, is 

a VERB. 

Abase 

Abate 

Abet 

Abhor 

Abide 

Abuse 

Ache 

Add 

Admit 

Adopt 

Adore 

Adorn 

Affix 

Agree 

Aid 

Ail 

Aim 

Allay 

Allot 

Allow 

Alloy 

မှိမ့်ချသည် 
လျေခ့ခေသ 

အ၁းၤပေးသည် 

ရွိရှ၁သည် 

ပေါင်းသည် 

Ally 80830088 
Amble 2084 03080095 

Amuse ဖေသည် 

Annex ဆက်သည် 

Annoy နှေဝင့်ရှတ်သည် 
Annul ဖြေဂွက်သည် 

Answer ထူးသည် ဖြေသည် 

Appal e(§205a9$ 9008 

oSceapuo$dooaS Apply ကပ်ထ၁ သည်း 9028 
ခံယူသည်' သ၁းအရာခိ 

ထ၁းသည် 

ကိုးကွယ်သည် 
တန်ဆ၁ဆင်သည် 

ထပ်သည်း ဆက်သည် 

သဘေ၁ တူသည် 

တ်သည် 

Arch ပေါင်းကူးလုပ်သည် 
Are ရှိကြသည် 
Argue ၁ဘကြေ၀င်းကိုပြစ် ဆွေး 

Arise ထသ 

ကူညီသည်း မဓသည် Array ခင်းကုင်းသည် 
Ask မေးခြနိးသည် 

ဒါသ ခ်ုနိုသည် Atone အပြစ်ဖြေသည် 

(GSecooopS 

Reo} corsonpd 

အခွင့်ပေးသည် 
ရောနှေ၁ဤ် လျော့ 

သည် 

Avail ကျေးဇူးရှိသည် 
Avoid ရှေ 2€00 

Avow တည်တည် မ် 

Awake R00 

Award ခိရင်ဆိုးဖြတ်သည် 



46 VERBS, 

Back ဆုတ်သည် Bleat သိုးကဲ့သိိဓြည်သည် 
Bail ခံဝန်သူနှင့်လွှတ်သည် Bleed သွေးထွက်သည် 

Bait geeose2c0p$a0 a5 Blend ရောနှေ၁သည် 

Bake ပေါငင်းသည် Bless ကေဒင်းတြီးပေးသည် 

Balk ဘကြီိကိုဖွတ်သည် Blind ဓချက်၆ကန်ဧဓေသည် 

Band ဓည်းခေသည် Bloat ဖေ၁သည်# သ္ဂတ်သည် 
Bang ရိုက်ဝုတ်သည် Block က၁ဆီးသည် 
Bank ဓြေမိုးဖြိုသည် Blot ရှင်နှင့်ဉွန်းသည် 
Base အမြစ်ချသ Blow မှုတ်သည်#%လေလ၁သ 

Bask နေခ၁လှိုသည် Blunt တုံးဓေသည် 
Bathe cq #80098 Blush မျက်နှု၁ပျက်သည် 

Bawl အေဒ်သည် Boast ဝါက္ကြဲ၁းသည် 
Bear eongSu ခံသည် Boil တ်သည်. ဆူသည် 

Beat ရိုက်သည် Bolt ရုပ်ခနဲထွက်သည် 

Beg တေဒင်းပနိသည် Boom ဟုန်းသည် 
Beget ဖြစ်စေသည် Bore ဖေ၁က်သ 
Begin သည်း အဓြုသည် 7၀20 ခုနိလ္ဂးသည် 
Belch လေတတ်သည် Braid ကျစ်သည် 

Belie အရောင်ဆေ၁င်သည် Brand အသရေဖျက်သည် 

Bend ကေခက်ဓစေသ Brave $5005 

Beset ဂိုင်းရႆသည် Break 00095 
Bet လေခင်းသ Brew ဂျုံရည်လုပ်သည် 
Bias BoSooe Bahar p§ Bribe တံခိုးထိုးသ 

Bid ) ဖိတ်သည်# မိနို့သည် Bring လှုခဲ့သည် 
Bind ချည်နှေ၁င်သည် Broil ကင်သည် 

Bite ကိုက်သ Brush ဥုတ်သည် 

Blame 90 (950280098 Build ဆေ၁က်သညိ် 

Blank ချေသည် Bump ဆေဒင့်သည် 
Blast ယမ်းထည့်ဤ်ဖေ၁တ်`) Burst 20500 aS 

သည် Bury ရြှုပ်ထားသည် 

Blaze တောက်သည် Buy ဝယ်သည် 



Calk 

Call 

Calm 

Care 

Carry 

Carve 

Case 

Cash 

Cast 

Catch 

Cause 

Cease 

Chafe 

Chain 

Char 

Charm 

Chase 

Chat 

Cheat 

Check 

Cheer 

Chew 

Chide 

Chip 

Chirp 

Choke 

Chop 

Churn 

Clap 

VERBS. 

ecoscopSu ကျုပ်သည် Clean 

eal oopduedleolao p5 Clear 

၆ြိမ်ဓေသည် Cleat 

ခိုးရိမ်သည် Click 
ယှူဆေ၁င်သည် Climb 
သည်း ဆစ်သည် Cling 

တန်ဆ၁ အိမ်ဠိထည္မွ်် Clink 
(8009809 95 Clip 

(လက်မှတ်ဘတ္ဂက်) Cloak 

ငွေပေးသည် Clog 
ဝြစ်သည် Close 
ဖမ်းဆီးသည် Coax 

ဖြစ်ခေသည် Coil 

ခဲသည်ၤ ရုပ်သည် Come 
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သုတ်သင်သည် 

ပယ်ရှင်းသည် 
ဖ၁းဝပ်ရိုက်သည် 

တျင်းတျင်းခြည်သည် 
တက်သ 

ဓေးကပ်သည် 

ချင်ချင်ရြည်သည် 
ညှင်သည 
ဝတ်လုံနွင့်ချုံ သည် 
ခစေးကပ်နှေးစေသ 

ဝိတ်သညံ 
ချေခ့မေခ့့သည် 
ခ္တေသည် 

လ၁သည် 

ဂ္ဂန်#သည်ၤ၆တ်ဆိုဧသဉဥိ Confess 0§ 30009 
သံကြိုးနှုင့်ရည်သည် Cook ချက်ပြုတ်သည် 
မိးဖုတ်သည် Cool တအပူလျေခ့သည် 
မနိုးသည်း ခုပ်သည် Coop ထင်ထားသည် 
လိုက်ဝြေးသည် Cope ဆိုင်ပြိုင်သည် 
ဓက၁းပြေ၁သည် Copy ဧ၁ကူးသည် 
လည့်စ၁ေးသည် Cord တြိုးနှင့်ခည်သည် 
အ၁းလျောခ့ဓသည် Cork + cop Sahoo 
အ၁8ပေးသည် Cough ချေ၁င်းဆိုးသည် 
ဝါးသည် Count ရေတ္ဝက်သည် 
အဝြစ်တင်သည် Court ချေ့မေခ့ဉ် ဖြ၁းယေ၀င်း 
ပဲဲ့အေ၁င်ခုတ်သည် သ 
ငှက်ကဲ့သိိူဓြည်သည် Cover ဖုံးသည် ' 
နှင်သည်ၢ သီးသည် Covet, တပ်မက်သည် 
ခုတ်သည် Crack အက်စေသည် 
ဘူးနှုင့်ဆေ၀င့်သည် Cram သိပ်သည် 
လက်ခုတ်တီးသည် Crawl တွ၁းသည် 
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Craze 

Creak 

Creek 

Creep 

Crop 

Cross 

Crowd 

Crown 

Crush 

Cry 

Cuff 

Call 

Cup 

Curb 

Cure 

Curl 

Curse 

Dance 

Dare 

Darn 

Dart 

Dash 

Date 

Daub 

Daunt 

Dawn 

Deal 

Debar 

Decay 

Dety 

Delay 

VERBS. 

ရူးဓေသည် Dent ဝိမ့်အေ၁င်ှိပ်သည် 

တြိတ်ကြိတ်ဓြည်သည် Deny ငြင်းသည် 
ခရည်ခရည်မြည်သည် Die သေသည် 
တ္ဂ၁းသည် 

လက်ဆုပ်နှုင့်ထုသည် 
ရွှှေးကေဒက်သ 

တ္ဂင်စုတ်သည် 
ဇက်ချႈပ်ဤ သည် 

ကၠနိုးမ၁ဧခေသ 

ဗိတ်သ၁း ထိုးသည် 

ထိုးပြစ်သည် 
Fe} ဖြစ်သည် 
ရက်ကိုမှတ်သည် 
လူးသည် 
ကြေ၁က်ခေသည် 

မိုဃ်ဧလင်းသည် 
ဝေငှသည် 

288009800 

Diet ဓ၁တ်စးသည် 

Dig ထူးသည် 
Dike ဆည်ထာ၁းသည် 

Dine ¢3,cooSe28280095 

Dip နှစ်သည် 
Dive ငုဝ်သည် 

Dock ကျင်းသိိသွင်းထားသည် 
Dole Reooopd 

Doom 20 (§53c0098q E0005 
Dose ဆေးကိုတိုက်သည် 

Dote အချစ်လ္ဂန်သည် 

Doubt ယိုမှသည် 

Draft ရုပ်ဝုံပေါ်ခံ၁၁၆ရေး 

သ 
Drag  ဆွငင်သည် 

Draw ဆ္ဂဲငင်သည် 

Dread ၁ဝလွန်ကြေ၁က်သည် 

Dream အိပ်မက်သည် 

Dress ၀ဝတ်ဆင်သည် 

Drink သေခက်သည် 

Drip တခက်တခက်ကျသည် 
Drive ရှင်သည် $5.00 05 
Drop တခက်တခက်ကျသည် 

Drown sq BRS ds cooo0_8 

Drug caosegSagoo0p9 
onfgSe(gSsBoaSsoo§ Drum တိုးသည် 
ကြိမ်းပသည် 
ဖင္ခ်န္တဲသည် 

Duck ရေငုပ်ဓေသည် 

Dall တုံးဓသည် 



VERBS 

Dupe လိမ်လည်သည် Fail 
Dwell နေသည် 
Dye ဆိုးသည် Fall 
Earn လုပ် ရ် ရသည် Fan 

Ease သက်သ၁ဓမေသည် Fast 

Eat ©230009 Fat 

Ebb ရေကၠသည် Fawn 

Echo ပဲ့တင်ထပ်သည် Fear 

Eddy လည်သည် Fee 

Edit eoBQgEHSQS Feed 

ဓေသည် Feel 

Eject နှင်ထုတ်သည် Feign 

Elect ရွှေးကေဝက်သည် Fell 
Embed အမြစ်ချသည် Fend 

Enact 84&0099 Fetch 
End ကုန်သည် Fight 
Enjoy Se280095u စံစ၁းသည် File 
Enter ဝင်သ ည် 

Erase ချေသည် Fill 

Erect ထူထေ၀င်သညိ Find 

Err မှားသည် Fine 

Evade ရှေ၁င်သည် Fire 

Exact အခိုင်ပေးဓေသည် Fish 

Exalt $§scQocSoog8 
Exert ကြိုးခးသညိ Fix 

Exist ရှိသည် Flag 

Expel နှုင်ထုတ်သည် 
Exult ရြုးထူးသည် Flame 

Face ချက်နှု၁ပြုသည် Flash 

Fade eg20099 Flee 
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Goq209 p51 oF odes 
သည်း အကြံပျက်သည် 

ကျသည် 
ထဖ်သည် 
998269280905 
ဆူအေ၁င်ကျွေးသညိ 

ပါးလိမ်းသည် 

ကြေ၁က်သညိ 

ဆုချသည် 
ကျှေးမွေးသည် 

GQROD P51 ခမ်းသ 

(B®) ကျွန်ပြုသည် 

OR 
ed3a5o005 

သိထားသည်, 0508s 

ြည်စေသည် 
တွေသည် 
အလျှော်ခစီရင်သည် 

မီးရှိုသည် 

ငါးဖမ်းသည်ၤ ငါးမျှား 
သ 
`မြဲဓေသည်#ဝပုင်ဆင်သည့် 

ကျေ၁က်ဝြ၁း ခင်းသည် # 

9998609}209 

မိးတေ၁က်သည် 
အရောင်လျှပ်သည် 
ဝြေးသည် 
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Fling 

Float 

Flood 

Flow 

Fly 

Foal 

Fold 

‘Foul 

Fray 

Free 

Fret 

Front 

Froth 

Fry 

Furl 

Fuse 

Gad 

Gag 
Gain 

Gall 

Gash 

Gasp 

Gaze 

Get 

Gibe 

Gild 

Gird 

Give 

Glow 

VERBS. 

ပြစ်သည် Glue ကျွဲကော်နှုင့်တပ်သည် 

ဓမျောသည် Gnash အိသ္ဂ၁းကြိတ်သည် 

ရေလွှမ်းဓေသည် Gnaw ခြစ််ကိုက်သည် 

စီးသည် BeqoooSoo§ Goad ဒုတ်ချွန်နှင့်ထိုးသည် 

ပုံသ Gore BeRaSogs georges 

မြင်းမမွေးသည် Grab ဆုတ်ယူသည် 

ခေါက်သည် Grant ပေးကမ်းသည် 

ညစ်စေသည် Grasp လက်နှုင့်ဆူပ်ကိုင်သည် 

Qodd) ဂ္ဂန်းသည် Greet နှုတ်ဆက်သည် 

လွှတ်သ Grill ကင်သည် 

ဂ္ဂခိုးသည်း တေ၁တ်တိး Grin သ္ဘားပြသည် 

မြည်တွန်သည် Grind ဤြတ်သည် 

မျက်နှှပြုသည် Groan ညည်းတ္ဂားသည် 

အမြှှတ်ထွက်သည် Grow ကြီးဂ္ဂားသ 

ကျေဒ်သည် Growl ဟိန်ိးသည် 

ရှုပ်၆ချည်ထားသည် Guard ce2§B$s0 08 

အရည်ကြိုသည် Guess လမ်းဆသည် 

အတြေ၁င်းမရှိဘဲ Guide လမ်းပြသည် 

လည်သည် Gulp of deh) Goes 

ved RB S8oSoo Hack ခုတ်သည် 

အမြတ်ရသည် Halt တနိိသည်# ရုပ်သည် 

ဝ္ဂနိုးသညိ Hand ကမ်းသည် 

ခုတ်သည် Hang ဆွဲထားသည် 

အသက်ငင်သ Harm အဝြစ်ဝြုသည် 

ဓွနးမနိုးကြည္စွိသည် Hash ဓညိးကေ၁သညိ 

ရသည် Hate ရုနိုးသည် 

ကရေဒ်ကမည်ပြုသည် Haul ဆွဲငင်သည် 

ရွှုချသည် Have ပိုင်သည်ၤ ရှိသည် 

ခည်းသည် Hawk ကုနိကိုလည်ခရောင်း 

ပေးသ သည် 

Sago) 1၁41 ဦးတည်ခ်ဂြုသည် 



VERBS, 

99§969205e800 98 Hurt 

ပုံသည် Hush 
ကြ၁းသည် Husk 

ပူသည် Imbed 

သတိပြုသည် 
မခသည်ၤ ကူညီသည် Impel 

ဘအန၁းလုံးသည် Imply 

ခုတ်သည် 
ဗုံးသည်# ဝှက်ထားသည် 

လျင်မြန်စ၁သ္ဂ၁းသည် Infer 
အရိပ်ပေးသည် Infix 

ငါးသည် Inlay 
Ame မှုတ်သည် 

ထိခိုက် သည် Inter 

ဝှတ်ေ ခုသည် Tron 

ခြေတြေ၁ကိုဖြတ်သည် Issue 

evlaSogesSeclosag Jade 

သ Jagg 

ခိုသည်ၢ က္တြဲသည် Jam 

ကိုင်သည် Jaunt 

ကျောက်နှုင့်သွေ8းသည် 

GoSoopSu မျှားသည် Jeer 

6 ee Jerk 

(ငတ်ဆိုး)ရြည်သည် Jest 

မှေ်လင့်သည် Jilt 

ထူသည် 
ဖက်သည် Job 

သီခြင်းတိုးတိုးဆိုသည် Join 

ghecpSaopSugoeg Joke 

သ Judge 

ဝြင်းစွ၁ဗြစ်သည် Jump 
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နာသည် 

ြြိမ်ဓေသည် 

99220995 

oo SecBR Sah coos 

သည် 

တည္ဗ်တည္တိမဝြေ၁ဘဲ 

ပြေ၁ရာရောက်ဒေဝင် ပြု 

GEG} sf 0800 98 
နဲကပ်သည် 

ထွင်း အသ၁းသွင်8 

ခွေးသ္ဂ၁း၆တ် မိတ်သည် 

သိပ်သည်းသည် 
eg ရွှင်ရအေ၁င်လှည့် 

လည်သညိ 

ုတ်ဝြတ်လုပ်သည် 
ခပ်သည်ၤ ဆက်သည် 

ပျက်ရယ်ပြုသည် 
ဆိုးဖြတ်ခီရင်သည် 

ခူနိုသည် 
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Keel 

Keep 

Kick 

Kill 

Kiss 

Knead 

Kneel 

Knit 

Knock 

Knot 

Know 

Label 

Labor 

Lace 

‘Lack 

Lade 

Lag 

Lance 

Land 

Lap 

Lash 

Last 

Laugh 

Lave 

Lay 

Lead 

Leak 

Lean 

VERBS. 

( သငဘေီ၁ကို) မှေ၁က် Leap 
ထားသည် Learn 

ထ၁းသည် Lease 

ကျေ၁က်သည်#ကနိသဉိ 

သတ်သည် Leave 

နမ်း ရှုပ်သည် 

နယ်သည် Leer 
ဒူးထေ၁က်သည် Lend 

ထိုးရါရက်သည် Let 

ခေါ က်သည် Level 

နသည် Levy 
၁သိန၁းလည်သည် Libel 

လိပ်ခ၁ထိုးသည် 
အလုပ်လုပ်သည် Lick 
ကြိုးခွှင့်ခက်ရချည်သည်1-16 

လျေခ့သည် 
ဝန်တင်သည်# ood) Lift 

(80098 Light 

pag) go0Saq 0009 
conep§eeo$oo Liken 
ကုန်းပေါ်သိုတင်သည် Limit 

လျက်သေ၁က်သည် 

ကြိမ်နှုင့်ရိုက်သည်ၤ Limp 
ကြပ်ဧည်းသည် Line 
မဝျတ်ဘဲခံသည် _ Link 
ရယ်သည် Lisp 
ရေခ်ျိုးသည် List 

009809 pSuqjcoD800 PS Live 
ပိုဆေ၁င်သည် Load 

ယိုသ ) Lock 

ဧေ၁င်းသည်ၤ မှိသည် Lodge 

ခုန်သည် 
သင်သ 
အိမ်မှစစ်အခနှင့်ငှါး 
သ 

စွန္နိသ္ဂ၁းသည်#နေရစ် 
COD 

ဓေ၁င်းဤကြည့်သည် 
ချးငှါးသည် 
အမွင့်ပေးသည်.ငှါးသဥိ 

ညီည၁ဧစေသ 

လူခွဲသည်# ငွေနွဲသည် 
သုအသရေပျက်အေ၁ဝင် 

ခ၁8ိသည် 

လျက်သည် 
ဓုသ၁ဧက၁းကို ဝြေ၁ 

ထ္ဂနိုးသည်း 
ဆင်းသည်း 280098 

38880009 
ည်း 0088000809 

ဘက္ညရာကိုမ 

အသတ်ရှင်သည် 

နေသည်း ထ၁းသည် 



Loll 

Long 

Look 

Loose 

Lop 

Lord 

Lose 

Love 

Lug 

Lull 

Lurch 

Lure 

Lurk 

Lust 

Mail 

Maim 

Make 

Map 

Mar 

March 

Mark 

Marry 

Mash 

Mat 

Match 

Maul 

May 

VERBS 

လျေ၁င်းသည် Mean 

တေဒင့်တသည် Meet 
ကြည့်ရှုသည် Melt 

ဖြေသည်း လွှတ်သည် Mend 

ခ်ိုင်သည် Merge 
90820099 2005 Merit 

RIOD Mess 

ချစ်သ 
၁ရွတ်ဆွဲငင်သည် Mew 

မ်ခေသည် Milk 
ရုပ်ခနဲ ခင်းသည် Mimic 

G98 Mince 

ဝုနိုးက္ဂွယ်လျက်နေသည် Mind 
တဖ်မက်သည် Mine 
egoGqsoore20305 Mint 

Bax Ss0095 Miss 

pe ee 

ပ်သည် Moan 

စြေးတိုင်းစည်ဝုံကိုရေး Mod 
ass Mock 

§}039800 08 Mold 
goon psu ရေးသည် Moor 

လတ်ထပ်သည် Mop 
ကြိတ်နယ်သည် Mope 

ဇု၁ခင်းသည် Mount 

ဖြိုင်ဇှင်းသည် ugeoScoMourn 

တင်းဗုတ်နှုင့်ရှိတ်သည် Move 
8° င်သည်# 99268 Mow BS 

Muse 
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ဆိုလိုသည်းအကြီရှိသဉ် 
ထြိုဆိုသည်းတ္ထေမိသည် 
အရည်ကြိုသ 

သေ၁က်သည် 

ရိ ညှစ်သည် 
သူတပါးကဲ့သှိုပြုသညိ 

ခည်းသည် 

ရှတ်ထားသည် 

တ္ဂင်းတူးသည် 

261s90500 05 
QopSu မရဘဲနေသည်. 

ရောနှေ၁သည် 

ညည်းတ္ဂ၁းသည် 
လူအစုအဝေ 3B 8 ed) 

308 နှင့်သုတ်သည် 

မှိုင်ရံနေသည် 
တက်သ 

ညည်းတ္ဂ၁းခြံည်တမ်း 

သည် 
လှပ်သည်းပြေ၁င်းသည် 

ရိတ်သည် 
ဆင်ခြင် အေဝင်ဧမေ့သဠိ 

1 
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Nab ရုပ်ခါနဲ ဖမ်းသည် Palm လက်ကပ်ခိုးသည် 

Nail သီရိုက်၆ထ၁းသည် = Parch လေ်သည် 
Name ရှည့်သည်# သုတ်သည်? ဤင်သည်း _န၁သည် 
Need သသုံးရှိသည် Parley ဆွေးနေးတိုင်ပင်သည် 

Neigh ဟိသည် Parry ဖယ်ရှးသည် 
Nip ဆိတ်သည် Part S&ec0951 ခဲသည် 

Nod ခေါင်းညိတ်သည် Pass 9398005 

Noise ကျေ ည၁သည် 152816 ကော်နှုင့်ကတပ်သည် 

Nose နမ်းသည် Patch ဖ၁သည် 

Notch ထစ်သည် Patrol ood Sapp odd 

Note goSoosea095 ဧစေဒင့်ထိန်းသည် 
Nudge QooeS Pave ကျောက်! တုတ်နှင့်ခင်း 

Numb ထုံခေသ သည် 

Nurse ထိန်းသည် Pay အဘိုးပေးသည်ၤ ကြွေး 
Obey နဒးထေ၀င်သည် ဆပ်သည်»+ 
Oceur ဖြစ်လှ၁သည် Peck ဆိတ်သည်ၢ ပေါက်သဦိ 
Offer ပေးသည်# လှူသည် Peel 99208 s S0095 

Omit မပြုဘဲလှပ်ထားသည် Peep cyr&esh) ကြည်သည် 

Ooze 80095 Peer ceceojpSoo 
Open ဖွင့်သည်# လှစ်သည် Peg BG oSa05 
Order ခီရင်သည်ၤ မှသည် Pelt ဝြစ်ခတ်သည် 
Outdo လ္ဂန်ကဲဤပြုသည် Pen ခြံိခိလှေင်ထားသည် 
Own ပိုင်သည်း ဝန်ခံသည် Perch န၁းနေသ 

Pace 09803980009 Pick ဆ္ဂွတ်သည် 

Page 9၁ချပ်မျက်နှု၁၉ညိကို Piece ဆက်ရ်ထုတ်သည် 
ဂဏန်းနှင့်မှတ်သည် Pile ပုံထားသည် 

Pain 9060098(9 oop Pilot coco o3o%epeq, 

Paint ဆေးသုတ်သည်  ကြေခင်းကိုပြသည် 

Pair ရဓိိဖက်သည် Pin ထအပ်နှင့်တွယ်သည် 

Pale ဝင်းခတ်သည် Pinch ဆိတ်သည်းညှပ်သည် 
Pall  အရသ၁ပေါ့ဓသည် Pine S8§$ogo80008 



Pipe 

Pique 

Pitch 

Pity 

Place 

Plain 

Plait 

Plan 

Plane 

Plank 

Plant 

Plate 

Play 

Plead 

Plod 

Plot 

Pluck 

Plug 

Plume 

Ply 

Poach 

Point 

Poise 

Poke 

Pole 

Poll 

Pop 

Pore 

VERBS. 

မှုတ်သည် Pot 

တ်ညခ်ခေသည် 
ထင်းရူးစေးနှင့်လူးသဉိၤ['၀0# 

ဧေဝက်ထိုးကျသည် 150 
093980905 Pray 

ထည္စ်သ ည်ၤထ၁းသည် Press 

8 po92e00098 Prey 

ခေါက်သည် Prick 

$ ogoSo095 Prim 

ထှသေ၁ဗျညိခင်းသည် Prime 

ခိုက်သည် Prize 

အဝြ၁းခတ်သည် Probe 

ooe2800 95 
တေ၁င်းပနိ သည်းတရာဧး?#ဝနာ 
ခံချေပဝြေ၁ဆိုသည် Pry 

090305 ကုတ်လုပ်သည်`?5 ပံ 
လျှိုဝှတ်ဝါကြံမည်သည် Pull 

ဆတ်ခနဲနတ်သည် == Pump 

ဆ္ဂိပိတ်သည် Purge 

_အရ္ဂေးအတောင်ကိုဗြု Push 

ဗု်သည် Put 

တိုက်သည်: ပူခ၁သည် Quaff 

ဖြေ၁သည်# ခိုးသည် Quail 
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BeScop$ corsorg5 
Pound ထေခင်းသည် 

SoopSu BSa098 
လုယူသဦိးဖမ်း၈၁8သဠိ 

ခူးအေ၁င် ထိုးသည် 

ကျစ်လစ်ဉ၁တနိဆ၁ဆင် 

သ 
န၁းလမ်းခတ်သည် 

အဘိုးပြတ်သည် 
ထိုးတံနှင့်ထိုးထေ၁က် 
စမ်းသည် 

ထေ၁က်မသည် 

RARSHH G2 
230893 မှုတ်သည် 
ဆုငင်သည် 

sede 
ရှင်းလင်းဓေသည် 

တ္ဂနိုးထိုးသည် 

ချွန်သဥဦးထက်ညွှ Soo8 Quake တုနိ ည် 

က်သည် Quash 

ဒုတ်နှင့်ထိုးသည် Quell 

ထိုးဝါးခှင့်ထိုးသည် Query 

အဖ္ဂ္ပားကိုဖြတ်သည် Quiet 

ဗေ၁က်ခနဲ သွင်းသည် Quilt 

စေ့စ္စ့ကြည္စိရ်နေသည် Quit 
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Quiz 

Quote 

Quoth 

Race 

Rack 

Raft 

Rage 

Rail 

Rain 

Raise 

Rake 

Rally 

Ram 

Ramp 

Range 

Rap 

Rasp 

Rate 

Rave 

Ravel 

Raze 

Reach 

Read 

VERBS, 

သရော်သည် Reap ရိုတ်သည် 
သူတပါးစကားကိုန္ဂတ် Rear ကြသည် $0005 
ထုတ်သက်သေပြသဦိ1`6| ၁6] ဝုန်ိကန်ိသည် 
ပြေ၁ဆိုသည် Rebut ထုခြေသ 
အလျင်အခြ နိုပြေးသည် Recur ဓိတ်ထင်မှတ်ပြန်သည် 

ခက်တန်ဆာနှင့်အပူအ Reef ရွက်ကိုလိပ််ချည်ထ၁း 
ပြင်းစစ်သည် သ 
ပေါလေ၁ဓျေ၁ဧစေသည် Reel ကတိဓမ်းကပါးသွ၁းသဦိ 

ပြင်းဉ၁အမျက်ထွက် Refer ဆိုင်သည်.လွှဲအပ်သည် 
သ Refit အသစ်ဝုင်ပြနိုသည် 

ဝင်းခတ်သည်းဆဲသည် Reign မိုးစံသည် 
မိုဃ်းရွ၁သည် Rein ဇၢက်ကြိုးနှင့်ပွဲဝျင်သည် 
ကြြဲသည်# ပင့်သည်# Relax လျေခ့သ 
မေက Rely ကိုးစ၁းသည် 

Remit လွှတ်သည် 

မတ်တတ် Rend ဆုတ်သည် 

Rent အခပေးရ ငါးသည် 
သြီ Repay ဆပ်သည် 
ခုန်လ္ဂ၁းသည် Repel နေ၁က်သ္ဂိုဆုတ်စေသည် 
လှည့်ပတ်ဤသွ၁းသည် Reply ပြန်ဝြေ၁သည်ၢ ထူးသဉိ 
ဝုတ်သည်#ခေါက်သည် Rest ဂြမ်ဓေသည် 
တံခင်းကြမ်းနှင္ခ်တိုက် Retch ပ္ကိုသည် 

သည် Revel ပေါက်လှူတ်ကဓစ၁းသည် 
မေး ကျြ Ride ခီးသည် 

Rifle လုယှူသ 

တစ်မြို Rift အက်သည်,း ကွဲသည် 
ဖြစ်သည် Ring (ခေါင်ဧးလေ၀င်း) Be 
ရှပ်ထွေးဓေသည် သ 

သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်111၀# ရုနိးရင်းခတ်ဝြုသည် 
မှိသည် Rip ဆုတ်ဖြတ်သည် 
အံသည်း ဖတ်သည် Rise ထသည်း တက်သည် 



VERBS. 57 

Risk gQesra095 Rustle RERSB 8x08 

Rival ပြိုင်သည် Sack BoSgqaSecs go0p 

Rivet သိမှိုနှုင့်ခြဲဓေသည် ရက်သည် 
Roam လည့်လည်မ်သ္ဂ၁းသ pSSag လျေခ့ခ်တ္ပဲကျသည် 
Roar အေခ်သည်#ထုန်းသည် Sail ရွက်တိုက်သ 

Roast မီးနဝးမှ၁ကင်သည် = Sally တတုနိတည်းထွက်ဉ် 
Rob ထုယူသည် သည် 

Robe ဝတ်လုံဝတ်သညိ Salt ဆဒးနယ်{်ထားသည် 
Rock လုပ်သည် Sand သဲကိုဖျူးသည် 

Roll § Goo abu လှည္ဗွ်လည် Save ကယ်မသ 

သည် Saw လှှတိုက်သည် 

Romp ကခုန်ရြုးထူးဝါကခ၁း ၆4၂ ပြောသည် 
သ Seald ရေပူလေ၁င်သည် 

Roof မိုးသ Scale မှိုင်းရည် သည်ၢ လှေ 

Roost ဝပ်ဤ်တိပ်သည် က၁းဖြင့်တက်သည် 
Rot ဆွေးသည်.စုပ်သည် Scalp ဥက္မေ၁င်းရေခ္တ၁သညိ 
Rouse ခိုးဆေ်သည် Scar အန၁ရွတ်ထင်ဘေဝင် 

Rout sbonei diobo tng ပြုသည် 
ဝြေးဧစေဘေဝင် Scare ဓြေ၁က်သည် 

ဖျက်သည် Scath အကျို းဗျက်အောင်ပြု 

Rove အရပ်ရုပ်လှည္ခ်လည်၉ သ 
သ္ဂ၁းသည် Scent ~အနံ့ရသည် 

Row တက်ခတ်သည် Scoff ကွဲဲ့ရွဲ့သည် 
Rub {တ်သည် Scold ငေါက်ငမ်းသည် 

Rue ဘအလွန်နေ၀င်တရသည် Scoop ခါးန္တဲ့နှုင့်ခပ်ဝြစ်သည် 
Ruin ဇျက်သည် Score ထစ်သည်, မှတ်သ၁း 

Rule အုပ်ခိုးသည် သ 

Rumor အနီ အပြ၁းပြေ၁သည် Scorn မထိမဲ့မြင်ပြုသည် 

Run ပြေးသ္ဂ၁းသည် Scour ဂ္ဂတ်သည် 

Rush ~ ဟုနိခနဲပြေးသည် Scout ကင်းထောက်လည့် 

Rust ၁ချေးတက်သည် လည်သည် 
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Scowl goSegoSoq 05) Sheer © 051039800 05 

ည္က်သည် Shell အခ္တီကိုဉ္တ၁သည် 
Screw ဝတ်အူသွင်းသည် Shift ¢goopSe ပြေ၁င်းသည် 

Scrub ဘကြမ်းတိုက်ဂ္ဂတ်သဉိ Shine နိ#လင်းသည် 
Scud ဘအလျင်အခြံနို ပြသည် ၆၉ သင်္ဘေ၁ပေါ်မ၁တင်သဉိ 

Seum သဲ့သည် Shoal တိမ်သ္ဂ၁းသည် 
Seal တံဆိပ်ခတ်သ Shock အလွှနိကြေ၁က်လန္နိဓေ 

Seam ချၤပ်သည်# ခဓပ်သည် သ 
Sear သီပူအပ်သ Shoe (G&s go8a5og8803 

Seat BEceoo သည် 

See မြင်သည် Shoot (950005 

Seed အစ္စေတည်သည် Shore ဖိုင်းကန်သည် 

Seek ရှ၁သည် Shout ဟတစ်ကြေင်သ 

Seize ဖမ်းဆီးသည် Shove တ္ဂနိးထိုးသည် 
Sell ရောင်းသည် Show ဝြဲသည် 

Send ဧေထွတ်သည် Shred 9989930Q05e0098 
Serve အဓေခံသ ကိုက်ညွပ်သည် 

Set တည္မ်ိတည္စ်ထားသည် Shriek ငယ်သံပါအေခင်တေ် 

Sever ဖြတ်သည် ဟခ်သည် 

Sew ချဒပ်သည် Shrug ပနိုးတ္ဂနိ့သည် 
Shade QS §o3 oSooo008Shun ရှေ၁င်သည် 
Shake လုပ်သည် Shut 8050095 
Sham ဟနိဆေ၁င်သည် Shy လန္ဒဲစနပေးသိုခုန်သည် 
Shame ရှက်ဓေသည် Side တဖက်ခွိပါ ဝင်သည် 
Shape ဝိုလုပ်သည် Sift ဆနိခါနှင့်ချသည် 
Share coo Sigh ညည်းသည် 
Shave ရိုတ်သည် Sign လတက်မှတ်ထိုးသညိ 
Shear ညှပ်သည် Sin စ်မှဒးသည် 

Shed အသွေးကိုထွန်သည်း Sing သိခြင်းဆိုသည် 
အရေလဲသည်# အ «= Singe မျိုက်သည် 
တေ၁င်ကျွတ်သည် ၆၈! နှစ်သည် 
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Sip ရှုပ်သည်း ဓုတ်သည် «= Smell 

Sit ထိုင်သည် Smelt 

Size ကော်ရည်နှုင့်သုတ်သည် 

Skim 23090909 Smile 

Skip ခုနိသည် Smite 

Skirt 20g Soogo#(gbco09& Smoke 

ဗြုသည် Snap 

Skulk ကြြဲက်လျှိုကြေ၁င်လ္ဘှို Snare 

နေသည် Snarl 

Slake ပြေအေ၁င်သေ၁တ်သဦိ 

Slam csooSdop§$echo3 Snuff 

သည် Sneak 

Slant တိမ်းသည်# ဓေဝင်းသဠိ 

Slap လတ်ဝါးခှင့်ဝုတ်သည် Sneer 

Slate eaqooS: sg05 ORS HS 

နသည် Sneeze 

Slay သတ်ဖြက်သည် Snip 

Sleep အိပ်ဝျော်သည် Snore 

Slice လှီးသည် Snort 

Slide ¢ 909 98 Snow 

Sling လတ်ထှဲခှင့်ပြစ်သည် Soak 

Slink (§ diogaS.ag0200 99 Soar 

Slip ချောသည်း ခေ််သည် Sob 

Slit ညှင်းသည် Soil 
Slop ရေခရေနတင်အေ၀င် Sole 

လုပ်သ Sort 

Slope eqs (go5005 

Slur ညစ်န္ဂမ်းစေသည် Sound 

Smack ခုတ်ထိုးသည် 

Smart ပ်သည်: ပူသည် Sour 

Smear လူးသည် Souse 

နမ်းသည် 
သတ္ဟကၠအေ၁င်ချက် 

ှှသည်ၢ ရှုပ်သည် 

ကြေ၁င်လ္ဆှိုပြုစ်သ္ပား 
သ 
G34. c009805 F.4d) 

မေးဝေါ့သ 

ချေသည် 
ကတ်ကြေးနှင့်ညပ်သဉိ 

ရှိုတ်သည် 
ညစ်စေသည် 

ခြေနင်ဧခုံခံထည္မိသည် 
အမျိုးအလိုတ်ခုပေါင်း 
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Sow 

Span 

Spare 
Spawn 

Speak 

Spear 

Speed 

Spell 

Spend 

Spike 

Spill 

Spin 

Spit 

Spite 

Split 

Spoil 

Sport 

Spot 

Spout 
Sprig 

Spur 

Sparn 
Spurt 

Spy 

Squat 

Stab 

VERBS 

သည် Stack 

တိုင်းထ္ဂာသည် Stain 
သည်းခံသည် Stake 
ငါးဥသည် Stalk 
oc ee ဆိုသည် Stall 

လှံ နှင့်ထိုးသည် Stand 

cH’ Bfemmo8 gucwoBstar 
Start 

ခ၁လိုးပေါင်းရ်အႆသည် State 

oped}ag $00 aS Stave 

မယ်နစ္ပဲ၆ဉ ထားသည် = Stay 
ဖိတ်သည်« သ္ဂနိသည် Steal 
ဝင့်သည်# ငင်သည် Steam 
တံဒိုထိုးသည်း ထွေး Steel 

သ Steep 

အပြိုးထားသည် Steer 
နသည် Stem 
ဖုက်သည် Step 
282809 Stew 

29.9 $8900205(35 

အေ၀င်လုပ်သည် Stick 
ပန်းသည်# မှုတ်သည် Still 
ပန်းညှနို့ထိုးသည် Sting 

ခြေဖနေ၀င့်သံစက်နှုင့် Stink 
သည် Stint 

မိတ်နေခြင့်ရ်ပယ်သည် 
ပနိုးသ Stir 

rege S ea Stock 

ဆေ၀င့်ခြောင့်ထိုင်သည် Stop 
ထိုးသည် Stoop 

§002809 08 
RH 80ROS0928 [9 oop 

င်ခိုက်သည် 

တန်ရွိရ်သွးသည် 
ဇောင်းသွင်းသည် 

မတ်တတ်နေသည် 

န်းခန်းကြည့်သည် 

အင္တေတိုက်သည် 
သံမဏိအသွ၁းတင်သဉဦိ 
မစ်သည့် 

ဖဲ့သည် 

အငန်းအတ၁ခုဤ်ပေး 

သည် 
လှပ်သည်# ရွှေသညိ 

လုံလေ၁က်အေဒင်သို 
ထားသည် 

ရပ်သည် 
gooe8 
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$002909 wear သည်း 0788 

Storm Saar sae : Sera ie 

ဖြစ်သည် Sweat ခြွေးထွက်သည် 

Stow နေရာဠ်ထည့်ထားသည် Sweep လှည်းသည် 
Strap ကြိုးပြ၁းနှင့်ည်သည် Swell 
Stray လမ်းမှတွှဲသည် Swim 
Strew ကြဲသည် Swing 

Strip ချွတ်သည်# လုယူသ 
Strop (သင်တုနိးကို)ကျင်8း- Swoon 

သ 
Strut ဟနိခိုလျက်မေခ့င် Swoop 

039809 Tack 

Stub တူးဆွ္ဂရ်န္လှတ်ဝြစ်သည် 
Stud မှိုနိင်တန်ဆ၁ဆင်သည် 
Study 2006000 Tag 
Stuff သိပ်သွင်းသည်#၈၁8ပို Taint 

g§coo0Ee280005 Take 
Stun ဓေ့ဓစေသည် Talk 
Stutter ဓက၁းထစ်သည် Tally 

Suck စဓုတ်သည်# Boop Tame 
Sue တရားခနွဲဆိုသည် Tan 
Suit တေ်သင့်သည် Tap 

Sully ညစ်စေသည် 
Sum ပေါင်းသည် Tar 
Sun နဧေပူမှ၁လှန်းသည် 
Sup ည၉၁၉၁းသ Tarry 

Surge လိုင်းတီိပိုးထထဆည် Taste 

Swab တံဂ္ဂတ်နှုင့်သုတ်သည့် Taunt 

Swamp နှစ်မြုပ်သည် Tax 

Swarm အိုသည် Teach 

Sway တိမ်းသည်႔ BSsoop5Tear 

ရောင်သည် 
ရေကူးသ 

9 1ခီးလှှဲသည်းတလဲလ္သှဲ 
နေသည် ; 

ဓျေ၁သည်#သေငယ် 

သေသည် 
ထိုးသုတ်သည် 
တည်းထ၁းသည်း 

ယူသည် 
ပြေ၁ဆိုသည် 
ဂိုတဖက်ခိမှတ်သည် 

ယညိအေ၁င်ဆုမ္မသည် 

သ၁းရေကိုနယ်သည် 
အသ၁ဝုတ်သည်း 

ဖေ၁က်သ 

ကတ္တရာဆိနှုင့်သုတ် 
သည် 
©§ Roo Su နေသည် 
ည်းခမ်းသည် 

မတ်န၁အေဝင်ကဲ့ရွဲ့ သဉ် 

eg Res 
သင်ပေးသည် 

ဆုတ်သည် 
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Tease ဂူခ၁သည် 

VERBS. 

Trap 

Teem ¢gsoopdu 9809 95 Tread 

Teeth pose] က်သည် 

Tell ကြားဝြေ၁သည် 
Tempt တိုက်တ္ဂနိုးသည် 

Tend ထိန်းသည် 

Trend 

Trick 

Trill 

Term ခေါ်ခဝါ် သည်း ges 6 Trim 

Test ခုံစမ်းသည် 

Thank ကျေးဇူးတင်သည် 
Thin ပါးစေသည် 

Think မတ်ထင်သည် 

Throb လုပ်သည်, ခုန်သ ည် 

Throw ဝြစ်သည် 

Thump ထုသည် 

Tie ချည်နှှေ၁င်သည် 

Till လယ်လုပ်သည် 
Tin သႆဖြူဗြ၁းနှုင့်ကွပ်သည် 

Tip အဖုားကိုက္ဂပ်သည် 

Tire ဓေ၁ဓစေသည်း ပင်ပနိး 
ဓေသည် 

Title ဘ္ထဲပေးသ ည် 

Toast ဓုနိ့ကင်သည် 
Toil ပင်ပနိးစ္တ၁လုပ်သည် 

Toot ပူပူမှုတ်သည် 
Top အဖပုံးအအုပ်တင်သည် 

Toss agooSaoeS 
Touch Booed ထိသည် 

Track စြေရာသ္ဂိုလိုက်သည် 

Trade ရောင်းဝယ်သည် 

Train ဆွဲသည် ငင်သည် 

Troll 

Troop 
Trot 

Trow 

Truck 

Truss 

Trust 

Try 

Tug 

Turn 

Tweak 

Twine 

Twirl 

Twist 

Twit 

Unbar 

Undo 

Unite 

Untie 

Upset 

ထေ၁င်မိသည် 

နင်းသည် 

on Sag) ag 980008 

တနိဆ၁ဆင်သည်# 

လိမ်လည်သည် 

တုန်လှုပ်သီပြုသည် 
ု်ဆင်သည် 

လိမ့်သည် 
စုဝေးသည်, ခှိသည် 
သုံးချော၁င်းထေ၁က်သ္ဂ၁6 

သ 

မတ်ထင်သည် 
လဲသည်« ထပ်သည် 
ခည်းသည်,# ထုပ်သည် 

ဒိုလြုသည်းအခ်ီပြုသဦး 
ယုံကြည်သည် 
စမ်းသည် 
အ၁းထုတ်ရဆ္ဂဲငင်သည် 

~ ဒ 

ပ 
gene ; 
oe စေသည် 

Tramp ခြေလှမ်းရ်နှင်းသည် Urge နိုးဆေဒ်သည် 



Use 

Usher 

Utter 

Vail 

Vary 

Vault 

Vend 

Vent 

Vex 

View 

Void 

Vomit 

Vow 

Wade 

Watt 

Wage 

Wail 

Wait 

Walk 

Wane 

Want 

War 

Warm 

Warn 

Wash 

Watch 

Wave 

VERBS. 63 

သုံးသညိး ြုရြဲပြုသည် Wax -ဖယေ၀င်းတိုက်သည် 

င်းပေးသည် Wean $3900 
မြတ်သည်. ဝြေ၁သည် Wear ဝတ်သည်း ဗ္ဂနိးသည် 

ဗုံးအုဝ်သည် 5၁းသည်# မိသည် 

ခြ၁းန၁ဧသည် Weary မေ၁ဓေသည် 
ခုနိလ္ဂားသည် Weave ရက်သည် 

ရောင်းသည် Wed လက်ထပ်သည် 
ဖေ၁က်ဒ်လွတ်သည် Wedge ကျပ်အဘေဝင်သပ်ပင့် 
နှေ၁င့်ရှက်သည် သည် 
ခွေ့စေ့ကြည့်ရှှသည် Weed သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည် 

လဖ်ဓစေသည် Ween တ်ထင်သည် 

အန်သည် Weep မျက်ရည်ကျသည် 
သစ္စ၁ဝြုသည် Weigh ခ်နိသည် 
ရေခွိဆင်းသ္ဂဒးသည် Weld ဖိးနှင့်စေ့ဆေင်သည် 
ထွှင့်ဝ်ပါသ္ဂားသည် = Welt အနားကိုက္ဂပ်သည် 
လေ၁င်းသည် Wend 039800 08 

ိိုတျေးမြည်တမ်းသည် Wet ခိုင္ဂတ်ဓသည် 

See! ဆိုင်း Wheel es က္ဂင်းသ္ဂ၁း 

ရြေဖြင့သွာဆေည် Whelm မြုပ်အေ၁င်ထွမ်းသည် 

ဆုတ်သည် Whelp gegoscoeS 

လိုချ င်သည် Whet သ္ဂေးသည် 

စ်တိုက်သည် While နေ့ရက်လှူနိုေင်ဝြု 

န္လေးဓေသည်# ဘိုက်စေ သည် 
သည် Whine ညည်းသ 

သတိပေးသည် Whip ကြိမ်လုံး တံပုာနှင့်ရိူက် 

ဆေးကြေ၁သည် သည် 

ဧေဝင့်သည် Whir ဝည်ဝည်မြည်သည် 

တယမ်းယမ်းလွှပ်သဉိ «Whirl သည်း ချ၁ချု၁လည် 

လက်ယပ်သ 

Waver ဇဓ္ဝဇဝတ်ရှိသည် Whisk အသံခတ်ပြစ်လိုတ်သဉ် 
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Whiz 
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ှခန်မြည်သည် 
Whoop ဝေခ်ဟစ်သည် 
Widen 

Wield 

Wile 

Will 

Wind 

Wing 

Wink 

Wipe 

Wire 

Wish လို 

Woo 

Word 

Work 

ယ်ဓေသ 

ထက်ခွဲဂြု့စ်အလိုရှိ 
င်းသုံးသ 

ပရိယ၁ယ်ပြုဒ်လိမ် 
လည်သ 

Worm လျှိုဝှက်ရ၁ဝြုသည် 
Worry နှေ၀င့်ရှက်သည်# 

ကိုက်ဖဲ့သည် 
Wound 9932(gScaa0g$ 
Wrap cgdaop5 လိပ်သည် 
Wreak သူတပါးကိုပြင်း၉၁ဝြု 

သ 
အလိုရှိသည်းသေတနိး Wreck ဖျက်ဆီးသည် 
ခ၁အ၁းဖြင့်ပေးသည် Wrest လိမ်ဖွဲဲ့ရ်ယူသညိ 
လှည့်သည်းပတ်ရခ်သဉဥိ1/#၈_5 လိမ်ညှစ်သည် 
အတေ၁င်ကိုပေးသည် 

မှိတ်သည် 
Write ရေးသည် 
Wrong ဝြစ်မှဒးသည် 
Yawn သမ်းသည်း ဟသည် 

Yearn ကြင်န၁သည် 
Yelp တိုးတိုးဟေ၁င်သည် 
Yerk ရှပ်ခနဲကနို သည် 

Yield သီးသည်, o§30098 
Yoke ထမ်းဆိုးကသည် 



PRONOUNS. 

A Pronoun is a word used instead of a Noun, to 

prevent its too frequent repetition ; as, Jane and 

William each had a present; he gave his away, she 

preserved hers. 

Both နှစ်လသေ၁က်စလုံးၤ နှုစ်ခု ၆၀၈၀ တခုမျှမရှိး အလျှင်းမရှိ 

လုံး One တခု, Od6009 

Each other တယေ၀က်နှုင့် Ones self 88 
တယေဒတ်း အချင်းချင်း Other တစြ၁းးအခြ၁း, တပါ86 u 

Either OdQQU တယ တထူး 

600005 Others အခြ၁းတပါးတ္တိုး သူတှို 

He သူ Our Baia ကျွန်ုပ်တိုဒ်း 

He, she, it သူ Ours Age ogSSBadi 
Her own သူဇါ Ourselves ABRoS BE 

Him Own Bod 3 Sai 

Himself 0903 o5u09 oB053§ Self as 

His, hers, its သူဇ She 

His own oe That ae ee) Booepu 

I ငါး က္ဂျနိူပ်# 99 oggsu 

safe tug hees50 Thee ကိုယ်တော်ကိုး မင်းကိုး 

It သူး Booos ထိုဆရာ 
Its သူဇ် 

Its own a9 

သင့်ကို 

Their Gd 
Theirs 28 di 

Me copessea tore ငါး Them spa သူတ္တိုကို 

My, mine ra ogg sa 
My own C)din og SS 
Myself ငကိုယ်တိုင်# coBu 

ငကိုယ်တိုင်ပင် 

5 

Themselves 098 F053 Eu 

S8BAHSAE 

hese ဤ(~ရာ )eBu သည် 
(အရာတို 

They 9 
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Thine ကိုယ်တေဒ်ဇ်း afd ဖြစ်စေးအခြ၁းသူဖြစ်စေ 

This ဂး သည် Whom သော 
Those B-cBucB Buch (socp)Whom? ၁၁ဘယ်သူဖ အဘယ်လူ 

2, Bu အဘယ်သူကိုး 9% 

Thou သင်း ကိုယ်တော် ဘယ်သူတှိုကို 
Thy သင်ဇ်ါး ကိုယ်တော် Whomsoever အကြင်သူကို 

Thyself ကိုယ်တော်တိုင် Whose? ၀ဘယ်သူဖ် 990005) 
Us ဝငါတိိကိုး og 8838 oBdiu 
We = cigu ကျွန်ုပ် B Ye ကိုယ်တေဒ်တ္နိုး သင်တ္တိး 
What အဘယ်မဦိးအဘယ်သှို မင်းတှို 

Whatever အကြင်း မည်မျှး cpYou သင်း o&8n ဓမေ၀င်မင်းး 

ရား လေရာရားမည်သဦိ နှင်# ကွယ်း ဟယ် 
Which သေ၁ (fem) ညည်း 
Which? ဘယ်သင်း အဘယ် Your သင့်ကိုယ်# သင့်ကိုယ် 
Who သေ၁ တိုင်းသင်ကိုယ်တိုင်ပင် 
Who? ? အဘယ်သူး မည်သူ = Yours သင်ဇါ်# fh 
Whoever အကြင်သူး မည်သူ Yourself သင့်ကိုယ်တိုင် 

~ဘယ်သူမဆိုး မည်သူ? ourselves သင်တိုကိုယ်တိုင် 

ou ဤမည်သေ၁သူ 



PREPOSITIONS. 

Prepositions are words mostly placed before Nouns 

and Pronouns, to show the connection between one 

word and another; as, He went from Maulmain to 

Amherst tn a boat. 

Above socdlgo 

About ပတ်ဝန်းကျင် 

Across တဖတ်မှတဖက်သှိုး 

ROR 
After နေ၁ က် go 

Against တဖက်# ao§co§ 
Amid အလယ်မှာ 

Among op&u 995 

Around ပတ်လည်တွင် 

At gow 8 

Athwart mag 

Before ရွှေမှ၁ 

Behind ¢320592 
Below e2020892 
Beneath အေဝက်မှ၁ 

Beside 9999899 

Between အကြ၁းမှ၁ 
Beyond 20035 

By 9059899 

Down 20020509 

During 925 တွင် 
Except ဝြင်# မှတပါး 

For 2080 8 

From gu က 

In gu Su တွ်ၢ ဝယ် 

Into အထဲသ္ဇိး အထဲမှာ 

Of a 

Of အပေါ် က 

On cesT yo 

Over အထက်မှာ 

Sinee နေဝက်မှ အထက် 
Through တရှေ၀က်လုံး ထုတ် 

ခု်း 

Till ထိုင်အေဝင် 
To 90980 Bu ကို 

Toward သိူ 

Under အေဝက်မှ၁ 
Unto အ၁# တိုင်ဒေဝင် 
Up အပေါ်သှိုး ည၁သှို 

Upon အပေါ် မှ၁ 

With နှင့် 
Within 99920 အတွင်းတွင် 

Without G&gou du မရှိဘဲ 



ADVERBS. 

ApvERBs are words added to Verbs, Adjectives and 

other Adverbs to give them a more distinct meaning; 

as, He talks quickly; he means well; he is a very 

good man. 

Abed 

Afloat 

Afoot 

Aft 

After 

Ahead 

Ajar 

Alias 

Alike 

All 

Aloft 

Along 

Aloof 

Aloud 

Already 
Alway 

Amain 

Anon 

Apace 

Apart 

Apiece 

As 

Astir 

Atilt 

အိပ်ရာပေါ်မှ၁ 
ပေါလေ၁ 

ခြေကျင် 

ွဲဆိမှ၁ 
နေ၁က်မှ၁ 

ရွှေမှာၤ cg 
တံခါး8လ၁နေလျက် 

သိမဟုတ် 

အလျားအတိုင်း 

မနှီးမဝေးၤ ရှေ၁င်လျက် 

ကျယ်သေ၁သသိနှင့် 
ယခုပင် 
208 88 မပြတ် 

တဟုန်တည်း 
မကြ၁မမြင့်မှိ 

အလျင်အမြခ် 

070018 BE} Qo0yoSu မဆိုဘဲ 
8 

Bu 068s နည်းတူ 
လွှပ်ရှ၁းသည်နှင့် 
ဓေ၁က်ထိုးခုထားသည်နှင့် 



Away 

Awry 

Aye 

Back 

Before 

Behind 

Below 

Beneath 

Beside 

Between 

Betwixt 

Beyond 

By and by 

By the by 

Deep 

Early 

Forever 

Forth 

Gaily 

Generally 

Haply 

Hardly 

Headlong 

Hereabout 

Here and there 

Hereat 

Hereby 

Hereof 

Hereon 

Hereto 

ADVERBS. 69 

အခြ၁းတပါးခိ 

တယ္ထဲ 
အခည်ဘခြဲ 

လ၁ရာ~ရပ်သှို 

ရွှေ# အရင်း အထက်, မ~--မှိး မ--ခင် 

နေ၁က်# နေ၁က်ကှလျက် 
6909 

အေ၁က် 

မှတပါး အပြင်း မက 

ESEgosgou အချင်းချင်း ဆက်ဆံလျက် 

ခပ်ကြ၁းမှ၁ဖ အချင်းချင်း ဆက်ဆံလျက် 

ဘလ္ဂနိး တဖက်မှ argu မက 
မကြ၁မမြင့်း qose@go 

ခက၁းမခပ်ဘဲး အခြ၁းသေ၁ခကားဘဝးဖြင့် 

congpe အထူးသဖြင့် 
စော 

အခဧညိမပြတ်# 90085 အခြဲ 

ရွှေသွိုး ဝြင်သှို 
_၂ရွှင်လန်းမြိုးထူး၉၁ 
အမျ၁ားအဒးဖြင့် 
အကြေ၁င်းမရှိဘဲ# အမှတ်တမဲ့ 
ကြိုးစားအ၁းထုတ်သည်နှင့်း ခက်ခဲ ၉၁၈ မဖှိတမှိး 
ကြဖ်တည်း၉၁, ကြမ်းတမ်း၉၁ 
eooSBen သတိမရှိဘဲး လျင်မြနိသည်နှုင့် 

သည်အရဇ်အခှီးအပါးတ္ဂင် 

အရပ်ရပ် 

သည်ဟာမှ၁ 

ဤအကြေ၁င်းအဝးဖြင့် 

gheoepoogl ကို 
ဤအကြေ၁င်းတွင် 

သည်ဘအရဖ်သှို 
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Herewith 

High 

Home 

Homeward 

Howbeit 

However 

Il 

Incognito 

Instead 

Item 

Just 

Just at 

Just by 
Kindly 

Less 

Likely 

Long 

Materially 

ADVERBS. 

cop$ur sSooegu သည်ဆရာဘဒးဖြင့် 
အထူးသဖြင့် အ၁းကြီးဥ္က၁ 
တ်တိုက်မိသည်နှင့် 

မတော်သည်နှုင့် 
ရုပ်ဇျေ၁က်ပြုသည်နှုင့် 
90281 ကိုယ်၁; 
တနည်းက၁း 
သေသေချ၁ချား က၁မျှ, ရိုမျှ, ဆိတ်မီလိုသည်နှုင့် 
(တခုံတခုသေ၁အခ်ုနိ ) တွင်ပင် 

99528908 

ဖြည်းညှင်း RQ? 

သ၁ရ်ငယ်သည်# သဒင်နည်းသည် 
ဇြစ်ကေ၁င်းဖြစ်သည်နှင့် 

ရှည်၉၁း ရှည်ကြ၁၉၁, ကြာမြင့်၉၁ 
QS Sx pS aSu 99g >80008(9 Su အမှုကြိစဆိုင် 

သည်နှင့် 
Means (by all) င်စင် မျတ် 
(by any) တခိုတခုသေ၁အ၀းဖြင့် 
# (by no) အလျှင်းမဟုတ်ဘဲ 

Merely 

Minus 

More 

More than 

Moreover 

Mostly 

Motherly 

Needs 

Never 

ချည်း သ၁ၢ က၁မျှ 

ROOD HE 
aoag}u သ၁သည်နှင့်, coe$u နေ၁က်တဖနိ 
မက 

ငှင်ပြင်း ငှင်နည်း# တနည်းက၁# ထိုမှတပါး 
အမျ၁းအ၁းဖြင့် 

မိတ္တ 
မပြစ်ဘဲမနေရသည်နှုင့် 
အဘယ်က၁လမိမျှမ (ဟုတ်) 



Nightly 

Nominally 

Nor 

Northward 

Numerally 

Off 

Off hand 

On 

Once 

Only 

Onward 

Openly 

Out 

Out doors 

Outright 

Outward 

Overboard 

Perfectly 

Pitapat 

Plain 

Plumb 

Profoundly 

Publicly 

Quite 

Seaward 

Seeing 

Seldom 

Simply 

Since 

Sine die 

Skyward 

ADVERBS. vel 

ညမှ၁# ညတိုင်း 
ခ်ေါ်ဝါ် သရုတ်ခြင်းအဒးဖြင့် 
လည်း--မႈ လည်း--မၤ 

မြေ၁က်မျက်နှု၁သှို 
အရေအတွက်အဒဖြင့် 

အဝေးမှာ က္ဂ၁သည်နှှင့်း ~အပသှို 
eq) Sa0EDa မသိုင်းပိုင်းဘဲ 

ရွှေသှိုး ဦး 

တခါ ၤ တခါတည်း 

သ၁#း သတ်သက် 

ရွှေသိုထိုးါတတ်သည်နှှ့် 
ထင်ရှ၁း၉၁# QScoésgo 
အပြင်း အသိကျယ်ကျယ် 

အိမ်ပြင်မှ၁« အိမ်ဝြင်သှို 

ချက်ချင်း အကုနိုအခင် 

Bes 
သင်္သၱေ၁ပေါ် က 

အခြတ်ဆိုးသေ၁အးဖြင့် 

နှစ်လုံးတုန်လှှပ်လျက် 
ရှင်းလင်း၉၁ 

မတ်တတ်# မတ်လထတ် 

အလွှန်ဝမ်းနည်းသည်နှှင့်« လိုးထွင်းသည်နှင့် 

လူမျ၁းရွှေ9၁ 
အကုန်အခင်း လုံးလိုးး ဘကြှင်းမဲ့ 

ပင်လယ်သှိုး ပင်လယ်ဘက်သိို 

သေ၇့ကြောင့် 
တခါတလေသ၁ 

ပရိယ၁ယ်`မဂြုးရိုးမိုးသ၁းသ၁းချဦိး#သ၁ၤကခမျှ 
သေခ့ကြေင့် 

နေ့ရက်ကိုမခိုန်းချက်ဘဲ 
မိုဃ်းကေ၁င်းကင်သ္အို 
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Slack 9909 $99 ©&0q 0503 
Softly Bes 
Southward တေင်မှတ်နှု၁သှို 
Specially ဘထူးသဖြင့် 
Specifically အချိုးသးဖြစ့း အမျိုးအလိုက် 
Straight ချက်ချင်း# ရုပ်တရက် 
မ အဘာ | ရွှေသုရတ်စိ် 

Swiftly 09 $95 R° 
Tamely တ်န္ကိ်သည်းခံသည်နွင့် 

Thereabout လထိုအရပဖ်အနီးအပါးတွင်းလိုမျှလ၁က် 
Thereafter လထိုနေ၁က်ၤ ထိုအတိုင်း, လိုသ္နိနှင့်အညိ 
Thereat BoogSgos ထိုအတွက်ကြောင့် 
Thereby အကြေ၁င်းအဒးဖြင့် 
Therefore ထိုကြေ၁င့်ဖ ထိုအကြေ၁င်းကြေ၁င့်း Booogas 

ကြေင့် 
Therefron &s0qSq 
Therein Boog Sgo 
Thereof လိုအရာအခ္ဂ်ုကို 
Thereon ထိုအရာအပေါ်မှ၁ 
Thereto ထိုအရဗ်သှို 
Therewith ် ထိုဘရာခ္ဂင့်တက္ဂး ထိုဆရာ၁၁ဖြင့် 
Thoroughly တကုန်အခင် 
Through 9009 So008u ဖိုးရွိ 
Throughout တရှေ၀က်လုံး အနှံ့အပြား 
Topsy-turvy ပြေ၀င်းပြနိ 
Totally 99079008 
Twice 7539 

Under အေ၁က်ၤ လျေခ့လျက်း အရောင်ဆေ၀င်လျက်# 
ခံလျှက်, ထေ၁တ်ခံလျက်ၤ လက်မှတ်လိုးသည်နှှင့် 

Unwittingly အမှတ်တမဲ့ 

Upside down ဝြေ၁င်းပြနိုး ဓှေ၁က်လျက် 



Utterly 

Very 

Via 

Vice versa 

Videlicet 

Westward 

‘Whenever 

Whereas 

Whereby 

Wherein 

Wholly 

Windward 

Withal 

Wittingly 

Zigzag 

ADVERBS. 43 

990280008 cafe 
တယ်: 9909 

ဤမည်သေ၁လမ်းဖြင့် 

ပြန်အလှန် 
တုး onde ~. ဟူသည်က၁း 

ဘနေ၁က်မုက်နှု 

aoe မည်သည်အခိိနိမဆိုး ဤမည် 

သေ၁အခ်ါန် Sco အခြ၁းသေ၁ဘခ်နိဖြစ်စေ 

လဖန.ထိုသိုမထုတ်ဘိလျက် 
ဘယ်သ္ဇိသေ၁အ၁း 

မော အမေ lees: 

SOEPg2 

အကုန်အခင် 

လေည၁သ္ဇိး# လေတင်သှို 

အခြ၁းတပါးတ္အိနှင့်အတူ 
သိလျတ်နှုင့် 

Beetle 



CONJUNCTIONS., 

A Consunottion is a word which connects words and 

sentences; as, George and William are happy, because 

they are good. Since it is so, Though he slay me. 

Again 

Albeit 

Also 

Although 

And 

As 

Because 

But 

Hither 

Else 

Except 

For 

However 

If 

Lest 

Likewise 

Moreover 

Nevertheless 

Neither 

Nor 

Notwithstanding 
Or 

Otherwise 

Provided that 

000 $e နေ၁က်တဖနိ 

သေ၁ခွကြေငင့် 
သေခ္စကြောင့် 
သိိုသေ်လည်းး goose သိရာတ္ဂင် 

သ္ဇိမထုတ် 
သ္သိမထုတ် 
မ--လျှင် 

အကြေ၁င်းမှုက၁း 

သိိုသေင်လည်း 

င် လျှ 
မဖြစ်ရအေ၁င်းမိုးဤၤ မိုးသေ၃့ကြေဒင့် 
ထည်း: ငှင်ပြင် 



Since 

Than 

That 

Then 

Therefore 

Thereupon 

Though 

Thus 

Unless 

Whereas 

Wherefore 

Whereupon 

Whether 

Without 

Yet 

CONJUNCTIONS. 75 



INTERJECTIONS. 

InTERJECTIONS are words used to express a sudden 

emotion or passion; as, Alas/ the disaster which befel 

the city. Hark! hear the birds sing. 

Adieu! ခုမ်းသ၁ပါ ဓေ 
Ah! အေ်း ဖြစ်ရလေချင်း 

Aha! 699600 

Alas! ဖြစ်ရလေချင်#း တကား 

All hail! အလွန်ကျန်းမ၁ပါေ 
Astonishing! ၁ကြေ၁င်းမတနိၤအီ့သြေ၁ ဖွယ် 
Away! 032803 

Behold ! ကြည့်ပါ 

Bravo! ean Esco 

Eh! ဘည်း အေ် 
Fie! ဘယ်ၤ 99098 998989 
Hail! op pscodleo 

Hark! န၁းထေ၁င် 

Heigh ! ̀ ဟ 

Heigh-ho! on 8S 

Hist! တိတ်တိတ် 
Ho! ဘို 

Hush ! တိတ်တိတ် 

Indeed! 09050300980 တကယ်သ၁း# ဟုတ်ပါသည် 
000008 

Lo! ကြည့် 

ဝ! အို 
Oh! အလေး တလိုလေး.ဆိုးဘေဒ် 
Pshaw ! 990000981 8 



Really ! 

Sirrah! 

Strange ! 

There! 

Tush! 

Welcome! 

Well done! 

Whist ! 

Yes! 

INTERJECTIONS. 

ထုတ်ကဲ့လ၁းး တကယ်လား 
ဟယ် ဟဲ့ 

သယ် 
CODD GOOD 

socom 8 

အဆှေး ဝင်ပါတေခ့ 
သ၁ဓုး ကေ၀င်းပြီ 

တိတ်တိတ် 
ဆေး အေးအေး 

V7 



Sentences showing tbe use of some of the Preposi- 

tions, Adverbs and Conjunctions. 

PREPOSITIONS. 

About the city, 

Above the clonds. 

He went across the river. 
One after another. 

After him arose another king. 

One army was arranged over against the other. 

He was calm amidst danger. 

He sowed tares among the wheat, 

There is not an honest man amongst them all. 

They dug a moat around the city. 

The lady is at home. 

Do not stand before me. 
He went before the other, 

Come before you eat. 
Do not go before I return. 
Let him stand behind me. 

One room is below the other. 

Between Tuesday and Friday. 

What is the distance between the two houses ? 
There is a written engagement between them. 

There is no communication between them. 

He is far beyond his brother in knowledge. 

Go beyond the tree. 

Beyond that village there is still another. 



Sentences showing the use of some of the Preposi- 

tions, Adverbs and Conjunctions. 

> 
— > 

PREPOSITIONS. 

G- 0050 $209 §1- 

မိုဃ်းတိမ်-အထက်ဥ္ဌိ-» 
မြစ်-တဖက်သှို-သွ၁းသည်း 

တလယေ၁က်-နေ၁က်-တယေ၀က်း 
သူ-နေ၁က်မှ-အစြ၁းသေ၁ရှင်ဘုရင်ပေါ်လ၁သည်# 

ခစ်ခင်းကှင်းလျက်တပါးတဖက်တပါးတဖက်-မျက် နှ၁ချင်း ဆိုင်- 
နေကြဇါ# 

ဘေးရောက်စရာအကြေ၁င်းမျ၁း-တွှင်-သူ၆တ်ဗြိမ်သည် 
သူသည်ဂျိုစပါး-အထဲခ္ခ်ဲ-တေ၁မျိုးခေ့ကိုကြဲသည်# 

သူတ္တို-အထဲတွင်-ရိူးမှနိသေ၁သူတယေ၁က်မျှမရှိ# 

သူတ္တိုသည်မြို-ပတ်ထည်တွင်-ကျးတူးကြသည်# 
သခင်မသည်အိမ်-ဋိ-ရှိသည်# 

og§d-eg မှ၁-မရ်ပါ နှုင့် 
သူတပါး-ရွှေမှ၁-သူကူးသ္ဂ၁းသည်း 

မင်းထမင်းမ၁းခင်လခခွဲပါ#မ-ခင် 
ကျွန်ူပ်ပြန်ဉ်မလ၁ဖှိမသ္ဂ၁:ပါနှင့်းမ-မှီ 
ကျွန်ူပ်-နေ၁က်မှ၁-ရုပ်ဤ နေစေ တေဒ္စး 
တခနိ်းသည်တခနိး-အေ၁က်ှ၁-ရှိသည်# 

အဓ်ါနေ့နှုင့်သေ၁က်ကြ၁နေ့-ခပ်ကြ၁းမှ၁-း 
အိမ်နှုစ်ဆေ၁င်-ဓပ်ကြ၁ဧမှ၁-ဘယ်လေ၁က်ဝေးသ ည်လဲ 
သူတှို-အချင်းချင်း-သဘေ၁တှုဉ်၁ချးပ်ထ၁းကြသည်း 

သူတ္ဘိ-အချင်းချင်6-ခက၁းအဝြေ၁၀၈ ဆိုမရှိ# 

သူသည်မိမိအစ်ကို-ထက်သ၁၉်-န၁းလ ည်သည်း# 

သစ်ပင်-လှူနိအေ၁င်-သ္ဂ၁ဧးဟါၤ 
လိုရ္ဂ၁-လ္ပနိ-လျှင်ရှု၁တရ္ဂ၁ ရှိသေးသည် 



80 PREPOSITIONS. 

Come and sit by me. 

During the journey. 

How much did you pay for this? 

He went from one place to another continually, 

From the moment he saw the lady. 

He was zz the house at that moment, 

The Governor has gone into the country. 
The leaves of the tree are still green, 

He pushed the boat of the shore. 

Put this book on the table. 

Who made you a judge over us? 

The lamp is suspended over the table. 

He searched through the whole country. 
Go to the bazar and buy vegetables, 

Will you give it to me? 

He went toward the bazar. 

He is under the house. 

He fell upon a log and broke his arm. 
He always went with his master. 

You can go without me, 
How can we go without you? 

Without God, without law. 



PREPOSITIONS. 81 

ကျွနိုပ်-အန၁းမှ၁-လ၁ထိုင်ပါ း 
ခရီးသ္ဂ၁8-ဧညိတ္ဂ်-« 

သည်ဟတ၁-အဖ္စိ-မင်းဘယ်မျှလေ၁က်ပေးသလဲး 
သူသည်တရပ်-မှ-တရုပ်သိုအဓည်သ္ဂ၁းလျ က်နေသည်း 
သခင်မကို-ခြင်ကတည်းက-# 

ထိုခဏတ္တင်ပင်သူသ ည်အိမ်-ထဲ်-ရှိသည်' 
ဗြည်-ထဲသ္နို-မင်းကြိစက္ဂြဲသ္ဂ၁းတေခ်မှုပြီး 

သင်ပင်-စ်-အ ရွက်မျ၁း၆မ်းသေးသည်ၤ 
ကာမ်း-ပေါ် က-လှေကိုသူတ္ဂနိ ချသည် 
ဤဧစ၁အုပ်ကို၁ဧဂ္လဲ-ပ်ါ်မှ၁-ထားပါး 

က္ဂွန်ုပ်တ္အို-အပေါ်မှ၁-မင်ဧကိုးတရားသူတြီးအရာ 51 modovag coos 

သနည်း: 
6၁6ဂ္လဲ-အပေါ်မှ၁-မိးဥ္တက်ဆွဲထ၁းလျက်ရှိသည်း 
သူသည်ဗြည်-တရှေ၁က်လုံး-သ္ဂ၁း၆ရှ၁သည်# 

ဟင်းရွက်မျ၁းဝယ်ရဒေ၁င်ချေး-သှို-သွ၁ဧပါ 
ကျွန်ူပ်-ကို-ပေးပါ လိမ့်မည် လ၁8; 

သူသည်ဓရျေး-သ္တိ-သ္ဂ၁းသည်ၤး 

သူသည်အိမ်-အေဘတ်ခိ-ရှိသည်း 

သစ်တုံး-ပေါ်မှ၁-သူ လဲဉ်မိမိသက်မေ၁င်းကိုခ်ျို လိုက်သည်: 

သူသည်မိမိသခင်-နှင့်-အဓည်မဝြတ်သ္ဂ၁းတတ်သည်း 
ကျွန်ုပ်မပါဘဲလျက်မင်းသ္ဂ၁း_}ိုင်သည်#မ-ဘဲ 
သင်မရှိဘဲနှင့်တ္ဂုနိုပ်င္ကိအဘယ်သ္ဂိသ္ဂ၁းမိူုင်မည်နည်းးမ- ဘဲ 
ဘူရား-မွဲ-တရား-မဲဲ-/ 



ADVERBS. 

He went afoot. 

Why do younot go ahead ? 

Love the Lord with adZ the heart. 
He went aloft to adjust the rigging. 

He kept aloof from his neighbours. 
He has already come. 

They received two rupees apiece. 

I never saw him defore. 

Why do you fall behind ? 
I shall go by and by. 

He worked very hard. 

He cast it down upon the ground. 

He was hardly dealt with. 

He went headlong into debt. 

He fell headlong from the house. 

Hereat he became angry. 

He went here and there seeking what he could not find. 
Hereby he was ruined. 

Hereby he gained wealth. 

In order to bring it home to his consciousness. 

They were homeward bound. 

However you may do it, you will not get the answer. 

It was 7/2 of them to do it. 

She went not as a queen, but éncognito into their 

country. 

We just escaped with our lives. 

The enemy was just about to seize him. 



ADVERBS. 

သူသည်-ရြေကျ၆်-သ္ဂ၁းသည်# 
-ရွှေသို-အ၁ဝြုလ္တိုမင်းတ္တိမသ္ဂ၁းသ လဲး 

ဘုရားသခင်ကိုဓိတ်နှုစ်လိုး-အကြွင်းခဲ့-ခုစ်လေ့# 
ရွက်တြိုးတန်ဆ၁ရျ၁းကိုပုင်ဆင်စြင်းငှါသူသည်-အထက်သှို- 

သွ၁းသ u 

pe cee ee ee 
သူသည်-ယခုပင်-ရောက်ခဲ့ Bu 

သူတိုသည်- -ကိုယ်8ကိုယ်58- -ငွေ နှုစ်ကျပ်ရကြဇ်း 

ဆ ဒီသြား 

သင်ဘ၁ဗြုလ္ဇို-နေ၁က်-ကျသလဲ 
-မကြ၁မခြင့်-ငါသ္ဂ၁းမည်# 
သူ-ကြပ်ကြပ်ကြိုးစ၁၈-လုပ်သည်, 

သူသည်လိုဟ၁ကို-ဒေ၁က်သှို-မြေပေါ်မှ၁ပြစ်ချလိုက်သည်း 
သူသည်ခက်`ခဲ၉၁ခံရသည်,# 

သူသည်-သတိမရှိဘဲ-ကြွေးဓျ၁းမျ၁ားတင်သည်' 

သူသည်အိမ်ပေါ် မ-ဧေ၁က်ထိုး-ကုသည်း 

-သည်ဟ၁၅၁- -သူဓိတ်ထသည်# 

မတ္တေမိူုင်သေ၁အရာကိုသူသည်-အရဖ်ရပ်သ္တိ-သွ၁းဧဤ်ရှသည်း 
-ဤအကြောင်းဖြင့်-သူသည်ဂုက်စီးရြင်းသိိုရောက်သည်# 
-ဤ၁၀ကြေ၁င်းအားဖြင့်-သူသည်ရျားဥ၁သေ၁ဥဉ္ဓ၁ကိုရသည်း 

သူတ်နှုင့်-တိုက်မိဘအေ၁င်-+ 

သူတ္တိသည်မိမိတ္ဆိ-နေရာသ္ဒိ-ဖြန်သွားကြဇ်ၢ 
-မည်သှိုမဆို-'သင်ပြုချင်တိုင်းဝြုသေဒ်လည်းအဖြေမရ 

သူထိုသည်သိုအရစ္ခဲ မတော်သန်-ြုကြသည် 
9900988 ဖုရားကဲ့သိိုမဟုတ်! 98- -အရုပ်ဖျေ၁တ် ပြုသည်နှိုင့်- 2908 

ဇြည်သိုဝင်သွားသည်*# 

ကျွနိုပ်တ္ကိသည်အသက်-လွတ်ရိုမျှန္ကင့်-ထွက်သည်း 
ဆိတ်5ီလိုသည်နှုင့်- န်သည် မခ်နဆိစ်ညး 



84 ADVERBS. 

Just at that time the king was about to march. 
The tiger was just by him before he knew it. 

Always speak kindly to the sorrowful. 

That house is worth dess than this. 

It is ¢¢kely they will build on that ground. 

It is a long time since that happened. 

I merely spoke to him. 

This is more beautiful kan that. 

I will give you more than he will. 

You are more terrified with a ghost which you cannot 
see, than I am with a shadow which I can see. 

As he must needs go to the bazar, he went. 

The fever returned nightly. 

They went northward to search for new countries, 

He put far of the evil day. 
The ship kept of the shore. 

He acted off hand, without forethought. 

Go on with your work, do not stop. 

Walk on, I will come soon. 

He went onward until he came to a place of which he 
had never heard. 

The magistrates have beaten us opendy, uncondemned. 

All these things were done openly. 

Speak owt that you may be heard. 

He went out doors. 

It must be done outright. 
A man fell overboard. 

That you might understand, he spoke plainly. 
The wall stands plumd, it will not fall. 

He was plublicly executed on the gallows. 



ADVERBS. 85 

လိုအခ်န်-တွင်ပင်-ရှင်ဘုရင်ခ်ခိုသွ၁းမည်# 

သူမသိမှီိကျ၁းသည်သူ-အနဒးဧဠိပင်-ရှိသည်း 
805 Qo}soor29Boos8e0008-(g oSeap Esgo-eGocBoS lu 

Bd3Sa0 $109 $35 coaSaoche-ao0d)ppSs00 95-1 
လိုမြေပေါ်ခံ၁သူတိိုသည်အိမ်ဆေ၁က်ကေ၁င်းဆေက်လိမ့်မည်# 

လိုအရာဖြစ်သည်၄-ကြာခြင့်၉၁-ဖြစ်ခဲ့ပြီး 
သုကိုက္ဂွနိုပ်ဝြေ၁-ရိုမျှသ၁-ဖြစ်သည် u 
တ၁ထက်ၢ'သည်ဟ၁သ၁်လှသည်းထက်-သ၀မ် u 

သည်သင့်ကိုပေးမည်-ထက်မက-ကျွနိူပ်ပေးလိမ့်မည် # 
ခြင်နိုင်သေ၁အရိုပ်ကိုကျွနိုပ်ကြေခက်သည်ထက်မခြင်ိုင်သေ၁ 

တစ္ဆေကိုမင်းသ၁င်ကြေ၁က်တတ်သည်#းထက်-သ၁မ်း 

သူသည်စရျေးကို-မသ္ဂ၁းဘဲမနေရသည်နှုင့်-သူသွးသညိၢ 
အရု၁းသည်-ညတိုင်းညတိုင်း-တက်သည်# 
သူတိုသည်ဝြည်အသစ်ရှာ၉်-ခြေ၁က်မျက်နှု၁သ္အိ-သ္ဂ၁ားကြံသည်း 

8သေ၁နေ့ရက်ကိုသူသည်နွေဒ်-အဝေးမ၄၁-ထားသည်း 

သင်္ဘေ၁သည်ကမ်*-နှုင့်က္ဂ၁၆-နေသည်# 
မဆင်ခြင်မသိုင်းဝိုင်းဘဲဝြုသည်# 
မင်းလုပ်သည်ဟ၁ကိုလုပ်-ဦး-တေဒ့းမခဲနှင့် 
-ရွှေသို-သ္ဂ၁းတေဒ့ၢငါသည်ဓျ၁းမကြ၁လိုက်လာမည်း 
မကြ၁းရဘူးသေ၁အရဖ်သိိုရောက်သ ည်တိုင်အေ၁င်သူ-ရွှေသှိုတိုး 

ဤ-သ္ဂ၁းသည်း 

ABBogoooSseBEe မခိရင်ဘဲလျက်စစ်ကဲတ္တိသည်-ထင်ရှ၁း 

၁-ရိုက်ခဲ့ပြီး 

_ဤအရာအလုံးခုံတှိကို-ထင်ရှ၁စ၁-ပြထြဲသည်% 
သင့်ကိုကြ၁း{ိုင်အေ၁င်-အသိကျယ်ကျယ်နှုင့်-ပြေ၁လိုက်ပါ « 

၀ 

မင်းန၁8လည်ိူင်တေ၁င်သူ-ရှင်းလ င်းစှ၁-ပြေ၁သည်# 

ထရံသညိ-မတ်တတ်-နေသည်'မလဲ }ိူင်ဘူးး 
-လူဓျ၁းရွှေမှ၁-သူသည်ဆွဲတိုင်ပေါ် ခ အသေသတ်ခြင်းကိုခံရသည် , 



86 ADVERBS. 

The rice and fowls are guite gone. 

I seldom see him. 
In Egypt it seldom rains, 
He simply said he would go, he said nothing else. 

The bird soars skyward. 

Do not make a noise, speak softly. 

The ship sailed southward. 

You must do many things, but this I wish you specially 
to attend to. 

He bore it very ¢amely. 

Thereafter they went no more. 

Thereat they were greatly pleased. 

Thereby he became greatly impoverished. 

I have heard good news and am therefore glad. 

When he heard therefrom he was very sad. 
He smote him therewith, 

I wish yon to learn your lessons thoroughly. 

The boat is upside down. 
The book is upside down. 

He unwittingly took the wrong road. 

Whenever you read, do it with care. 

As you have commenced according to this pattern, you 

had better finish its whereas had you taken the 
other, it would have been easier. 

Whereby did he gain his living ? 
Wherein didhe err? 



၂) လ ၂၇၀. 87 

ဆန့်နှင့်တြတ်ရျ၁း-ထုံးလုံး-ကုန်ြီး 
သုကိုထ္ဂျန်ုပ်-တခ်ါတလေသ၁-ခြံင်သည်း 

အဲဂုတ္တုပြည်ရှ၁မိုဃ်ဧး-တခ်ါတလေသ၁-ရွ၁သည်# 
သ္ဂ၁ားမည်သူဗြေ၁-က၁မျှ-နှုင့်အခြ၁းတပါးတစိုတခုကိုသူမပြေ၁း 
ငှက်သည်-မိုဃ်းကေ၁င်းကင်သ္ဌိ-ပုံတက်သညိၤး 
အသိမပြုဟ်နှင့်-တိုဧတိုး-ပြေ၁လိုက်ပါး 
သင်္ဘေ၁သည်ရ္ဂက်တိုက်-တေ၁င်မျက်နှု၁သ္တိ-သွားသည်ၤ 
သင်သည်များစ၁သေ၁အရာတိုကိုဝြုရမည်းသိိုသေဒ်ထည်းဌ 

တခုကို-အထူးသဖြင့်-ငါ ကြည္စိစေချင်သည်ၤး 

သူသည်-ကျိုးန္တီသေ၁၆တ်နှုင့်-သည်းခံသည်« 
-ထိုနေ၁က်-သူတိုသည်မ သ္ဂ၁းပါး 

-လိုအတွက်ကြော့်-သူတိို သည်အလွှန်အ၁းရကြသည်း 

-ထိုအကြေ၁င်းအားဖြင့်-သူသည်အလွှန်ဆင်းရဲ ခြင်းသိိူရောက်သည်း 

ကေ၁င်းသော သတင်းကို ငါ ကြး သည်-~အ တွက် ကြေင့်-ဝမ်း 

ဓြေ၁က်သည်း 

-ထိုအရပ်က-ကြ၁းသေ၁အခါသူ8တ်ပူလွ သည်း 

-ထိုအရာအဒးဖြင့်-သုကိုဝူတ်ခတ်သ ည်း 

မင်းသင်ရသေ၁အခဏ်8-အကုနိ~အခင်-ငါသင်စေချင်သည်း 
လှေသည်-မှေ၁က်လျက်-ရှိသည်« 
ခ၁အုပ်သည်-ဝြေ၁င်းဗြန်-နေသည်း 
သူသည်-အမှတ်တမဲ့-~မှဒးသေ၁လ မ်းကိုလိုက်သည်# 

-မည်သည်အခိုနိမဆို-ဓ၈၁ဖတ်လျှင်သတိနှင့်ဖတ်ပါး 
ဤဝုံအတိုင်းသင်အစပြုပြီးသေခ့ကြောင့်း ကုနိုအေ၁င်လိုက်လျှင်သ၁ 

စ် ကောင်းလိမ့်မည်-ထိုသိိုမယူတ်ဘဲ-အစြားသေ၀ဝိုကိုလှ 
လျှင်သ၁စ်လ္ပယ်လိမ့်မည်း 

-အဘယ်သှိုသေ၁အားဖြင့်-သူသည်မိမိအသက်ကိုရွေးသလဲး 
-အဘယ်အမှုအရာမှ၁-သူသည်မှ၀းသလဲၤ 



CONJUNOTIONS. 

Albeit what you say is true, I cannot like it. 

The King is coming down with an army; also I hear 
that a palace is being built for him at Rangoon. 

Although I hear what you say, I cannot believe it. 
The boy can neither read nor write. 
Although he was warned repeatedly he would not listen 

You and I will go to the bazar and buy some plates. 
As neither of them had seen the image before, they 

stopped to observe it. 

He was defeated in battle, because a part of his troops 

revolted. 
I wish very much to go, du¢ am unable. 
You must study, 0769 you will always be ignorant. 

Blessed are the merciful for they shall obtain mercy. 

I dislike to go, however if you wish I will accompany 
you. 

Be careful, Zest it should happen to you as it has to 
many others, 

He is a learned man, moreover he is a very good man, 

The man is very ill, nevertheless I think he will recover 
his health. 

You must either pay for the book which you lost or 

give another. 

Since he has shown himself to be a knave, he is no 

to be trusted. 



CONJUNCTIONS. 

သင်ဝြေ၁သေ၁ဓကားတုတ်ဧစေတေဒ့း-သိသေင်လည်း-ကျွနိုပ်မကြိုက် 
RENu 

ရှင်ဘုရင်သည် ESSE BSor0g အေ၁က်သိိုခိုဆင်းဝါ corvpds 

-ငှင်-နှန်းတော်ကိုရန်ကုနိမြိမှဆေ၁က်လုပ်လျက်ရှိနေသည် 
တုက္ဂွနိုပ်သူသိင်းကြ၁းသည်း 

မင်းဝြေ၁သတ၁ကိုငါကြ၁း-သေဒ်သည်း-ငါမယိုချိူင်း 
လူကလေးသည်ရေးလည်းမရေး `ခိူင်းဖတ်-လည်းမ-ဖတ်ချိုင်း 

အထပ်ထဖ်သတိပေး-သေဒ်လည်း-သူန၁းမထေ၀င်ပါ# 
မင်း-နှင့်-က္ဂျနိုပ်ရျေးသိိုသွ၁8-ဤ-ဝုကနိုပြ၁းတန်ို ဝယ်ပါမည်# 

သူတှိတ္ဂင် တယေ၁က်မျှ အရုပ်ကိုအရင်ကမမြင်-သေဒ္စကြေဒင္ဗ်-ရဝ် 

တန္ခိုရ်ကြည္မိတြသည်း 
သူဇ်ခစ်သည်အခ္ဂိုတ္တိသည်ဗုနိကနိ-သေဒ္စကြေဒင့်-စစ်မှုခွိအရှိုး 

ခံ သညး 

ကျွန်ုပ်တယ်သ္ဂ၁းချင်သည်#-သိိုသေဒ်လည်း-မတတ်{}ိူင်ပါ# 
မင်းတြိုးဓားရ်၈၁သင်ရမည်#-သ္တိမထုတ်လျှင်-အစည်မိုက်လိမ့်မည်း 

သန၁းခုံမက်တတ်သေ၁သူတ္ဂိုသည်မင်ိလ၁ ဇ်#-အကြေ၁င်းရှု 
က၁း-ထိုသူတ္စိသည်သန၁းခိုမက်စြင်းကိုခံရကြလတံံ့# 

တ္ဂျနိုပ် လ၁ဧလား မသ္ဂ၁းခုင်ပါး-သိိုသေဒ်ထည်း-သင် အလိုရှိလျှင် 

က္ဂွနိုပ်လိုက်ပါမည်# 

သူတပါး အချားတှိုအ၁းဖြစ်ဘူးသကဲ့သ္သိုး သင့်အ၁း-မဖြစ်ရအေ၁င်- 
သတိဂြုရမ " 

သူသည်ဓ၁တတ်သေ၁သူဇြစ်သည်#-လိုမျှမက-ကေ၁င်းသေ၁သူ 

SoopSa 

ထိုလူသည်အလွှန်န၁သ p$i-Beoodaop§s-oogoegoos BS 
မည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်# 

မင်းဇျောက်သေ၁၈၁အုပ်အဆိုးကိုပေးရမည်-#သ္သိမဟုတ်-အခြ၁း 

သေ၁၈၁အုပ်ကိုပေးရမည်း 

သူခွိလူထိုးလက္ခဏ၁ထင်ရှ၁း၉္ဌ၁ပြ-သေခူကြေင့်-သူကိုယိုစရာမရှိ, 



90 CONJUNOTIONS. 

He went that he might see the city. 
He has gone to reside at Amherst that he may have 

the benefit of sea air. 
Thereupon I went in search of him. 

Uniess he comes to me how can I tell him. 
He isa very ugly animal, yet they say he is very useful. 

Whether it is good or bad you must bring it. 



CONJUNCTIONS. 91 

RBBBS-qco008-opo30800 eS 

ပင်လယ်လေခံခြင်း-အလိုင္ဒါသူ-သည်ကျိုက်ခမိမ္ကြိမှ၁ သွ၁းနေသ ည်း 

-သ္ဌိဖြစ်ရ်-သုကိုက္ဂွန်ုပ်သွ၁းစ်ရှာခွဲသည်: 
ကျွန်ုပ်ဆိသိိုမလ၁လျှင်သုကိုဘယ်နှုယ်ပြေ၁{ိုင်မည်လဲၤမ-လျှင်း 

တယ်`အရုပ်ဆိုးသေ၁တိရိ _ှာန်ဖြစ်သည်-သ္ဆိုသေခ်လည်း-သူသည် 

တယ်`အသုံးဝင်သည်သူတှိုေ ၁ကြံသည်# 
ကေ၁င်းသည်ဖြစ်စေးမကေ၁င်းသည်ဖြစ်စေးယှူခွဲရမည်း 



SIMPLE SENTENCES. 

Is itso? It is so, 
Is he in? He is in. 

Do it so. We do it so. 

Is he to go? He is to go. 
Will you go? I am to go. 

Is it he? It is he, 
If it be so. Go in. 

I will go np. I also will go. 

Is he up? He is up. 
Is it my dog? He is by me. 

Is it my axe? Is it my ox? 

Am I to go up? 
No, he is to go up. 

I am to go if you go. 

Is he to go if we go? 

No, he is not to go. 

Sit by me. 

I am to do it, if you do. 

Bid him go and get my pen. 

Did you see a man and dog. 

The dog ran at a cat and bit it. 

The cat ran, and the dog ran. 

Is he to try to do it? 

Put on your hat. 

Do not annoy my dog. 

If you annoy him he will bite. 

I am glad I can do it for you. 

Do as I bid you. 

He fell and hurt his hand. 



SIMPLE SENTENCES. 

BB fg Soo0oo8uchc8 S00 05s 
သူသည်အထဲမှ၁ Faocoosn သူသ ည်အထဲမှ၁ရှိသည်# 

သည်နှုယ်ပြုံတေင့း သည်နှုယ်ကျွန္ပုပ်တ္ဆိပြုကြံသည်# 
သူသ္ဂ၁းရမည်လ၁း# သူသ္ဂ၁4ရမည်း 

သင်သွ၁းမည်လ၁# ကျွန်ုပ်သ္ဂ၁းရမည်း 

ထိုသူဖြစ်သသ၁#: လိုသူဖြစ်သည်# 

ထိုသိိုဖြစ်လျင် ဝင်တေ၁့း 

ကျွန်ုပ်တက်မည်း# ကျွနိုပ်လည်းသ္ဂ၁းမည်# 

070005 (Goosen 0200053 (Ru 
og§Sega(gSoocor% သူသည်ကျွန်ူပ်အန၁းမှ၁ရှိသည်# 
aggSgBScorss og 8S 30208200080 
ကျွနိူပ်ါတက်ရမည်လ၁း 
မဟုတ်ဖူးးသူတက်ရမည်# 

မင်းသ္ဂ၁းလျှင်ကျွန်ုပ်သွ၁ားရမည်ၤ 

တ္ဂိသ္ဂ၁းလျင်သူသွားရမည်လ၁6 

မထုတ်ဖူး#သူမသ္ဂ၁းရဘူး# 
နိုပ်အန၁8မှ၁ထိုင်တေဒ့# 

မင်းပြုလျင်ကျွန္ပုပ်ပြုရမည်# 
ငါမှင်တံကိုသ္ဂ၁းယှူခွဲးသုကိုပြေ၁လေး 
~.လူတယေ၁က်နှုင့်ခွေးကိုခြင်လိုက်ခွဲလ၁း# 
ထိုခ္ကေးသည်ကြောင်ကိုလိုက်ဤကိုက်သည်း 

ကြေ၁င်ထည်းပြေးသည်းခွေးလ ည်းဝြေးသည်း 
ဗြုတေ၁င်သူတြိုးစားရမည်လ၁း# 

သိုးကိုဆေ၁င်းလေ၁ွး 

ကျွန်ုပ်စွေးကိုမနှှေ၀င္ခ်ရှတ်နှင့်း 
သုကိုန္ဒေ၁င့်ရှက်လျှင်သူကိုက်လိမ့်မည်, 
သင့်အဖိုက္ဂွန်ုပ်ပြု_နိုင်သေဒခ့ကြေ၁င့်အ၁းရသည်ၤ 
ငါမှသည်အတိုင်းပြုတေ၇့ၤ 
သူထဲ်လက်န၁ဧခစေသည်း 
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He must take good care. 

Can you make a map? 
Let us run with a hoop. 

Take care and do not fall. 
We must be kind to all men. 

We must do harm to no man. 
Hark ! I hear the bell ring. 

Wash your hands and face. 

Put on your hat and go. 

Do not lose your book. 

Stop, do not run s0 fast. 

We must run, or we shall be late. 

Keep far from harm, 
It is late; go to bed. 

We will sit till nine o’clock. 
A fish is in the pond, 

Ask that man to sell a top. 
I have got a nice top. 

That man goes fast. 

We must not hurt the fly. 

Let us all do well. 

He can run, and he can hop. 

Let us see the boys run. 

A bad boy tells lies. 

A good boy will not do so. 

My son, read and be wise. 

All good men will love you. 

The sun is up. How bright it is! 

I saw the sun rise in the east. 

A good boy will not tear his book. 

He will not leave his book at home. 



SIMPLE SENTENOES. 

သူသည်ကေ၁င်းကေခင်းသတိဗြုရမည်# 

Gas ကိုရေစဧတတ်သည်လ၁း: 

ညိပတ်ကိုထိမဲ့ဝြေးတြြး 
မလဲအောင်သတိဝြုပါ# 

လူအပေါင်းတှိုကိုကျေးဇူးဝြုရမည်း# 

အဘယ်လူကိုမျမဖြစ်မှားရႈ 
မေပြင်မျှန ၃ စ်ဆးမဲ သျ 
လက်ကိုဆေးမျက်နှု၁သစ်လိုက်# 

သိုးဆေ၁င်းရ်သ္ပ၁ဧတေဒ့း 
မင်း၈၁အုပ်မဝျောက်ခေနှင့်# 

နှေဦးး'သည်လေ၁က်မဝြေးနှုင့်း 

တှိုဝြေးရမည်းသိုမဟုတ်နေ၁က်ကျလိမ့်မည်း 

အပြခ်ကိုဝေးဝေးရှေ၁င်လေဒ့း 

209}$.09 § Buago203 Scooze 

ကိုးနာရှိတိုင်အောင်တိုမအိဖ်ဘဲနေပါမည်ၤ 

ရေကန်ထဲမှ၁ငါးတကေဝင်ရှိသည်း# 
ရင် ရေ ပါတ လူတိ ၀၁၆ဘွ 
လှသေ၁ဂျင်ကိုငါရခဲ့ ပြီး 

တိုလူခြန်ခြန်သွားသည်း 
ထင်ကိုန၁အေ၁င်တှိုမပြုရႈ 
တှိအ၁းလုံးကေ၁င်းကောင်းဗြုကြမိုး 
သူဝြေးလ ည်းဝြေးတတ်သည်းခုနိလည်းခုနိုတတ်သည်# 

လူကသေးတျိုပြေဧသည်ကိုကြညဲကြ္ရိုး 
ဆိုးသေ၁လူကလေးသည်ကငလိၱကမ၁ဝြေ၁တတ်သည်း 

ကေ၁င်းသေ၁လူကလေးသည်သလိုသှိုမဝြုတတ်# 

ငါသ၁းး၉၁ကြည္ခ််ပည၁တိုး goscaccogn 
ကေ၁င်းသေ၁လူအ၁းလုံးတှိုသည်သင့်ကိုခုစ်ကြလိမ့်မည်# 

နေထွက်ခဲ့ပြီးဘယ်လေ၁က်ထွန်းတေ၁က်သည်# 

အရွှေမျက်နှု၁မှာနေထွက်သည်ကိုငါခြင်သည်# 

ကေ၁င်းသေ၁လူကလေးသည်မိမိဓ၁အုပ်ကိုမဆုတ်မဖဲ့တတ်း 

မိ8၁အုပ်ကိုအိမ်မှ၁မဝြစ်ထ၁းတတ်! 

95 



96 SIMPLE SENTENCES. 

A good boy will bring his book to read. 

When it is time to go to school, go. 
When you hear the bell, go in to school. 

You must not stop to talk or play. 

A good boy is glad when he has leave to learn, 

You must not talk in school; it is not good. 
Go not in the way of a bad boy. 
A bad way has a bad end. 

I know not the day I am to die. 

You must die, and so must all men. 

Take care to say what is true. 

Obey them that are set over you. 

Iam to do and say as I am bid. 

Do as you are bid, and do not sin. 

If I am bid to tell a lie, I must not. 

It is very wicked to tell lies. 

I must not take what is not mine, 

The fool does not seek to be wise. 

They who love sin will be punished. 

Here is a cat. 
Cats live in the house. 

Their fur is very smooth. 

Their kittens mew. 

Cats can climb trees. 
They catch rats and mice. 

They are very useful. 

Their claws are very sharp. 

They can see in the night. 

They do not like to get wet. 

There are wild cats, and there are domestic cats. 
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ကေ၁င်းသေ၁လူကလေးသည်မ88ဓ၁အုပ်ကိုကြည္စ်ရဧဒေဝင်လှူခဲ့သဉိး 
~၁သင်ဇရဖ်သှိုသ္ဂ၁းခ်ုနိုရောက်မှသ္ဂ၁6တေဒ္စၤ 
ဆ္ဂဲတွဲလှုပ်သီကိုကြားသေ၁အခါ oocoSaqg SYoEcorgu 
ခက၁းဝြေ၁လျက်ကဓ၁းလျက်မနေရၤ 

ကေ၁င်းသေ၁လူကလေးသည်ခ၁သင်သေ၁အခွင့်ကိုရသေ၁အခါ 
ဝမ်းမြေ၀က်တတ်သည်ၤ 

ဓ၁သင်ဇရပ်မှ၁၉ကားမဝြေ၁ရ မကောင်းဘူး 
ဆိုးသေ၁လူကလေးလိုက်သေ၁လမ်းသိိုမလိုတ်နှုင့်း 
ဆိုးသေ၁လမ်းသည်ဆိုးသေ၁အဆိုးရှိသည်း 

ငါသေရမည်နေ့ရက်က၁လကိုငါမဿိး 
သင်သေရမည်ၤး လူအ၁းလုံးထည်းသေရတြံမည်း 

ရှန်သေ၁ဓက၁းကိုပြေ၁ရအေခင်သတိဗြုတေဒ့း 
သင့်ကိုအုပ်ချၤပ်သေ၁သူတ္တိစကားကိုန၁းထေ၁င်လေ၇့း 
ပညတ်သည်ဘတိုင်းငါဗြုလ ညိးဝြုရမည်;ႈပြေ၁လည်းဝြေ၁ရမည်း 

_အမှ၁ခံသည်တတိုင်းပြုရ်အပြစ်မပြုနှုင့်း 
ဓုသ၁ဓက၁းကိုပြေ၁ရမည်ဟုသူတပါးဆိုသေဒ်လည်းငါမပြေ၁ရး 

ဓုသ၁စကားကိုဝြေ၁သေဒ်အဝြစ်ကြီးသည်ၤ 
ကိုယ်ဥန္ဓ၁မဟုတ်သည်ဟ၁ကိုငါမယှူရႈး 
မိုက်သေ၁သူသည်ပည၁ကို မရှာတတ်း 

ဒုခရို က်နှှစ်သက်သေ၁သူတ္တိုသည်ဒါဏ်ခံရကြလိမ့်မည်း 
သည်မှ၁ကြေ၁င်တကောင်ရှိသည်း 
ကြေ၁င်တှိသည်အိမ်ခွံနေတတ်သည်း 
သူတိုဇါအရွေးသည်ချေ၁ထှပေသည်# 
သူတိုဇဝါသ၁းကလေးမျ၁းသည်မြည်တတ်သည်ၤ 
ကြေ၁င်တ္တိသည်သစ်ပင်မျ၁းကိုတက်_}ခိုင်သည်# 
သူတ္တိသည်ကြှက်နှုင့်တြွဲက်ဝမ်းဖြုတိုကို ခူတ်ဖမ်းတတ်သည်း 

သူတှိုသည်~အသုံးများလှသည်း 
တှိဓဒါလက်သည်းအလွန်ထက်သည်" 

သူတိုသည်ညအရိုန်ဋ္ဌရြင်ရွိစ်သည်း 
သူတိုသည်မိမိကိုယ်ကိုရေမ goicog Sones 
တေ၁ကြေ၀င်ရှိသည်း ကြေ၁င်ယည်လည်းရှိသည်ၤ 

; 
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မ၁ဇ်လ၁84 
မ၁ဟပါဇ်ခင်ဘျ၁8 

ထိုင်ပါ» 

ဘယ်~ှ၁လိုင်ရမည်လဲၤ 

သည်မှ၁ထိုင်ပါ# § 

Seogosopan 

ဆာ ၉ 
မင်းဘ၁လုပ်သည်လဲး 
ဘ၁မှမလုဝ်ဘူ8; 

မြန်မြန်လာခ္နဲး 
ဟိုကို 030860020 

ဧသည်ၤး ySeo0pSu 
ယခုအိုက်သည်း 

နေပူထှသည်း 
တယ်`မိုက်သည်း 
0 Gu မလုဝ်နှုင့်း 
opooacB8§ wads 

သည်ဟ၁ဘ၁ ဆိုလိုသလဲ, 
ဘ၁ဟတ၁ရှ၁သလဲး 

ဘ၁ဟ၁မှမရှ၁ဘူး 

99 S03 coodu 

o&d)eo091 

သည်ကိုမလ၁နှုင့်, 

Are (you) well? 
(I am) well, Sir. 

Sit down. 

Where shall (I) sit? 
Sit here. 

I did not hear (you.) 
Where are you going ? 

What are you doing. 

(1) am doing nothing. 
Come quickly. 

Go there. 
It is cool.—It is cold. 
It is warm now. 

The sun is very hot. 
It is very dark. ; 

Do it not.—Do not work. 

He will come. 

Let us go. 

He has gone. 

Why did (he) go? 
What does this mean ? 

What are (you) looking for? 
(I) am not looking for any- 

thing, 

Come here. 

Come in. 

Do not come here. 



ဟိုကိုမသွားနှင့် 
အိမ်ကိုသ္ဂ၁းတေ၇့း 

ဟိုကိုကြည္ညိတော့း 
သိမပြုနှုင့်# 

ခြန်ခြန်လုဝ်ပါး 
ဘဒယှုခဲ့သလဲး 
လိုဟာကိုလှုခဲ့ပါး 
မသိဘူးလား 
အတွက်မရှိဘူး# 
သည်ဟ၁ကိုယှုသ္ပ၁းတေဒ္စး 
သတိထ၁းပါ ဖ 

ကျွန္မုဝ်မှ၁မရှိဘူး, 
ဘယ်~ှ၁ရခှိုင်သလဲး 

ဆဒဿလိုချင်သလဲး 

ဘ၁မှမလိုချင်ဘူး# 

ဘ၁၁သုံးရှိသလဲး 

ဘ၁မျှအသုံးမရှိဘူး 

ဘဒဖြစ်သလဲး 

ဘ၁မျှမဖြစ်ဘူး၈ 
သ၁ဓမမျှဒ်သင့်သလဲ 
ဘ၁ဝြေ၁သလဲး 

ဘ၁ဝြုလ္ဘိုရယ်သည်လဲၤ 
000 {9 Goods 
ကျွနိုပ်အလွှန်အံ့သြေ၁ပါသည်း 
မေ၁သည်လ၁းး 

ညေ၁င်းသ ည်လ၁8း 

ပင်ပန်းသည်လ၁8% 
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Do not go there. 

Go home. 

Look there. 
Do not make a noise. 

Do it quickly. 
What do you bring? 
Bring that thing. 

Don’t you know? 

Never mind. 
Take this away. 

Be careful. 
I have none. 
Where can it be had ? 

What do (you) want? 
(1) want nothing. 
Of what use is it? 

Of no use whatever. 

What is the matter ? 

There is nothing the matter, 
What are (you ) hoping for ? 

What do (you, or does he) 
say ? 

Why do (you) laugh ? 
Why do (you) cry? 
I am greatly astonished, 
Are (you) fatigued [with 

work or walking]? 
Are (you) weary [with 

sitting]? 

Are youharrassed (in body 
or mind)? 
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မတ်ပူသည်လ၁းး 
သည်ဟ၁ကိုကြိုက်သည်လ၁8; 

မြင်ဝျင်းသည်လ၁:း 
တောကိုလည်မည်လ၁#: 
တေ၁ကိုလည်ပါမည်# 

တေ၁ထဲမှ၁ဘ၁ရှိသလဲး 

pee ငှက်ဓျ၁ လည်းရှိသည်: 
ကု၁းလည်းရှိပါသည်ခင်ဘျ၁းး 
ဆင်တဦီးရှိပါသည်# 

ခိုင်တကေ၁င်ရှိသည်း 
ကျွတကေ၁င်ရှိသည်# 

သမင်အဖိုအမရှိသည်ၤ 
Goo8orec02§ 199000600981 

တဧကဒင်းဝကတ်အထိီးအမႈ 

BoSoremr&u နျ၁းထီးတကေဝင်း 

aqoSoremo&u ကြေ၁င်တကေဒင်ထည်းရှိသည်း 
ဘ၁လုပ်တတ်သည်လဲး 
ပနိုးတိမ်လုပ်တတ်သည်# 

ပနိးခှိုရေဧတတ်ပါသည်ၤ 
ပနိုးဝုထုတတ်ပါသည်း 
ပခိုးလဲလုပ်တတ်ပါသည်# 
လက်သမ၁းလုပ်တတ်သည်း 

သစ်သ၁းဂ္ဂတ်ခံတတ်သည်း 
အတိးအမှုတ်ဓျားတတ်သည်လ၁း 
ဧေ၁င်းတီးတတ်သည်း 

မိကျေ၁င်းတိီးတတ်သည်း 
တရောလိုနတတ်သည်း 
ညှင်းမှုတ်တတ်သည်« 

စြေခြေ၁င်းလည်းတိးတတ်သည်ၤး 
ဝုလှေမှုတ်တတ်သည်လ၁းၤ : 

earoSopsaSoq 8 
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Are (you) sorry [mind hot] ? 
Do (you) like this? 

Do (you) dislike (it)? 
Will you walk in the wood? 

(1) will walk in the wood ? 

What is there in the wood ? 

There are flowers and there are birds also. 

There are tigers also, sir. 

There is an elephant. 

There is a wild cow. 
There is a buffalo. 

There are deer, male and female. 

The porcine deer, male and female. 

A rhinoceros. Swine, male and female. 

A goat, An ox. 
A deer [small kind]—and there is also a cat. 
What work do you understand? 

(1) understand that of a jeweller. 
(1) know how to paint. 
(1) can carve in wood. 

(1) understand blacksmithing. 

(1) understand carpentry. 
(1) understand turning wood. 
Do you understand playing musical instruments ? 

(1) can play upon the harp. 
(1) can play the mi-gyaung. 

(I) can play the violin. 
(1) can blow the French-horn. 
(1) can play the Jews-harp. 
Can (you) play the flute ? 
(1) cannot, sir [do not know how]. 
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တရောထိုးတတ်သည်လ၁း 

တဆိတ်တပေါက်တတ်သည်း 
ဧဓေဝင်းတီးတတ်သည်လ၁း 

တိးမှုတ်ဓမ်းပါ # 
သီခြင်းဆိုတတ်သည်လ၁8# 
ထှည်းဘယ်နှုစ်စီးရှိသလဲ« 

ကျှန်တေ်မှ၁တစီးသ၁ရှိပါသည်# 
ရထားရှိသည်လ၁း% 

ရထ၁းမရှိပါခင်ဘျ၁၈ႈ 

မြင်းထိန်းရှိသည်လ၁းး 
မြင်းထိန်းရှိပါသည်# 

ဆင်ထိန်းသည်းရှိပါသည်း 

ဆင်ကိုထူးခတ်ဥ်လွတ်လိုက်း 
ဆင်ဆေခက်မဖြစ်သည်လ၁း#း 
ဆင်ပေါက်ဖြစ်သည်လ၁8း 
ဆင်ဘယ်နှုစ်~မီးရှိသလဲး 
ထေးငါးမီးရှိပါသည်း 

မြင်းခြေ၁က်ီးလည်းရှိသည်း 
စီးတတ်သည်လ၁း 
ီးတတ်ပါသည်ခင်ဘျားၤ 

ခိုငးတတ်ပါသည်ခင်ဘျ၁ားး 
မြင်းဟိပါသည်ခင်ဘျ၁# 
ဆင်ဘေင်ပါသည်# 

ချင်သေ့ဟောက်ပါသည်ၤး ကျိး၁ပါသည်း 
၉နိုးလွဲမှလ၁ဦးတော့း 
နက်ဖန်နံ နက်စေ၁၈၁လ၁တေ့း 
မလ၁လျှင်ဒါဏ်ခံရမည်း 
သနိဖက်ခါမလ၁နှင့်း 
လိမ္မေဒ်သိးနှုင့်ငှက်ဗျေ၁သီးကိုကြိုက်သည်း 

၆ီရွိတထည်ြုသည်း တထည်နက်သည်း 
ဖြူသေ၁အင်ျိလ္သည်း 
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Can (yon) play the violin? 
( 1) can a little. 

Can you play on the harp? 
Try to play. 

Can (you) sing ? 
How many carts are there ! 

Your servant has one only. 

Is there a carriage? 
There is no carriage, sir. 

Is there a groom? 

There is a groom. 

There is also an elephant keeper. 

Fetter the elephant and turn him out. 

Is it a decoy female elephant? 

Is it a male elephant ? 
How many elephants are there ? 

There are four or five. 
There are also six horses. 

Can (you) ride? 
(I) can ride, sir. 

(1) can ride very fast, sir. 

The horse neighs, sir. 

The elephant roars. 
The lion roars. The crow caws. 

Come again in the afternoon. 
Come early to-morrow morning, 

If (you) do not come, (you) will be punished. 
Do not come day after to-morrow. 

(I) like plantains and oranges. 
One jacket is white, one is black. 

The white jacket is pretty. 
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နှက်သေ၁အင်္ဂျိုမလှဘူး# 
ခိတ်ပူသည်« သည်ကိုကြည္စ်ေတာ့း 

မြန်ခြန်ြန်တော့၈ 
တန၁ရီလေ၁က်နေတေင့း 
ငါမလ၁လျှင်မင်းဆိုင်းငံ့ဦးတေဒ့း 
ဘယ်မှ၁ရှိသည်တုံးး 
အလုပ်မပြီးသေးဘူး# 
တေ၁င်းကို ယူခဲ့လိမ့်မည်လ၁းႈ 
သည်ထက်ကေ၁င်းကေဝင်းလုဝ်တေဒ့း 
ရေမမိုခေန္ဒင့်ၢ 
0065,0009 REOPEN 

နက်ဖ နိလ၁မည်သူဆိုသည်: 
ဘယ်သင်းကေ၁င်းသလဲး 
ဆရာကိုပေးတေဒ့း 
ငါခေါ် သ၁အခါ ခြနိုခြနိုလ၁ခွဲး 
အရြ၁းသ္တိသ္ဂ၁းချင်သည်လ၁6း 

ဆ၁ဝြုလ္ဂိကြ၁ကြ၁နေသည်လဲ 
ဘ၁ဂဗြလ္တ္ဘိစေ၁ဧေ၁မလ၁သလဲး 
သည်နှုစ်ဓပါးအသိးအန္ဒီ ကေ၁င်းသလ၁း 
ပေါသလ၁း# ရှဒးသလ၁ၤးး ငါသိချင်သည်း 

တခိူင်ငံလုံးအမိနိိတေ်ကိုခေလွှတ်သ ည်း 
တရားမဲ့နေ သည်း 
ထားဖြင့်သတ်သည်ၤ 
ငါနှှစ်သက်သေ၁အရား 
ဘ၁သ၁ၢငဘ၁သခမဆို နှင့် 

ဘယ်မင်#ဘယ်သူဌေးဘယ်လူကြီးကိုငါအမှိမပြု# 
ဘယ်မျှလေခက်ရှိသည်ကိုငါမဿိ# 
ဘ၁မှ မရှိ 
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The black jacket is not pretty. 
(I) am sorry. Look here, 

Return quickly (or soon). 
Stay about one honr. 

If I do not come, wait longer. 

Where is (he, she, or it)? 
(My) work is not done yet. 
Will (he) bring the basket? 
Do it better than this. 

Do not let (it) get wet. 
(He) cannot come to-day. 

He says (he) will come to-morrow. 
Which is the best? 
Give (it) to the teacher. 
When I call come quickly. 
Do (you) wish to go elsewhere? 
Why did (you) stay so long? 
Why did (you) not come early? 
Is the rice crop good this year ? 

Is it plentiful or scarce? I wish to know. 
(He) sends a royal order throughout the country. 

(He) lives without religion. 

He kills with the sword (or knife), 
The thing which I like. 
Do not say his religion, or mine. 

He went one way, I another. 

According to this, he must go. 

According to that, he will be ruined. 
I depend on no king, rich man, or great man. 

I do not know how much there is. 

There is nothing. 
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မည်သ ည်အကြေ၁င်းရှိသနည်းး 

ဘယ်နှုယ်ထင်သလဲၢ 

ကိုယ်တိုင်ရြင်မှယုံလိမ့်မည်း 
ဆင်အထူးသဖြင့်ကြီးသည်း 
တိရိန္တာနိုအမျိုးစိုရှိသည်း 
တေ၁င်ဃဒနှင့်ဥယညိတ္က္ဂိကိုလုပ်ဉစ၁းပါသည်း 
လယံလုပ်စ်ဓ၁းပါသည်း 
လက်သမ၁းတနိဆ၁ရှိသည်လ၁%း 

ထားမရှိပါသည်း 

ဝုဆိနိရှိပါသည်း 
ဆေ၁က်းတံဧည်#'ပဲက္ဂပ်ရှစင်# 
မင်းဘ၁ဟ၁ရောင်းဝယ်သလဲး 
သည်ဝြည်ကဘယ်ကုနိဓျ၁ားထွက်သည်လဲး 

ပန်းဥယည်မှ၁အပ္ပွင့်ရှိသသ၁းး 
သရက်သိးဘယ်နှုစ်လုံးရှိသလဲး 

ထိုဥစ္စ၁ကိုဘယ်နှယ်ရောင်းသလဲး 
ဘယ်သင်းတြိုက်သလဲး 
အိမ်ထက်ကြီးသည်း 
အခြင့်ဆိုးသေ၁တောင်း 
အနတ်ဆိုးသေ၁ချိုင့်း 

a8 A ချု သေ၁သရက်သီး; 
၁ဆိုးတက၁တိထက်အဆဆိုးဆိုးဖြစ်သည်း 

ထိုသစ်းထက်သည်လမ်းသ၁ဝေးသည်း 
ထိုလမ်းနှုင့်သည်လစ်းအတ္နတူဝေသည်း 
ထိုလမ်းနှုစ်လစ်းတိိုသည်ခြစ်န၁း#မှ၁ဆိုးသည်း 
ဘယ်လေ၁က်တြီးသည်း 

ထီးနှုစ်ခင်းကိုယှခဲ့း go95qou 
ဆရာတါဧးပါစ# 
မင်းသုံးမင်းး 

စက္ကူ အထုပ်နှုစ်ဆယ်ၢ 

နေသဖ္ဂယ်ထွနိုးထင်းသည်ၤ 
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Is there any reason ? 

What do (you) think? 
When I have seen it myself, I shall believe. 

The elephant is uncommonly large. 

There are animals of every kind. 

(They) cultivate gardens for a living. 
(They ) cultivate fields for a living. 
Have (you) any carpenter's tools? 
(1) have a large knife. 
(I) have a hatchet [or axe]. 
Chisel, adz, small adz, &c. 

What are you buying and selling ? 
What merchandise does this country yield? 

Are there flowers in the garden? 

How many mangoes are there ? 

How do (you) sell those goods ? 
Which do (yon) like? 

(It) is larger than the house. 
The highest mountain. 
The deepest valley. 

A rather sweetish mango. 
Of all the bad, (he) is the worst. 

This road is farther than that. 

This road is as far as that. 
Those two roads unite near the river. 

How great! 
Bring two umbrellas, Two villages. 

Five teachers. 

Three governors. 

Twenty bundles of paper. 

It shines like the sun. 
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ဘယ်နှုစ်န၁ရိရှိသလဲး ဒါသလ၁း: 
ဆ်တိုဆည်ကေခင်းတင်ရှတ်ှဒ်ခြင်မံမုံတတိတ္ပြဲသညြီ 

လူကျင့်သင့်သေ၁တရာ8; 
တရားက၁းကေင်းဇါး 

သူသည်တရားသဖြင့်ီရင်သည် 
ရြိုကလ၁သ 
အပင်ရင်းမှ၁ရပ်နေသည်# 

အသက်ထက်ဆိုးဝြုနေ့ သည် 

တရက်မျှမနေး 

အိမ်တိုင်အေ၀င်သွ သည်း 

ရှင်ဘုရင်အမိနိိတေ်ဘတိုင်း. 

aq 

AfgEcoo> 031 
a Ce ၄ ert 

ထိုလူကိုမယုံပါ နှင့်ခင်ဘျ၁8# 
oroSagpS 28000500 05 

ဤလူလိမ္ဗွ၁သည်ခင်ဘျ၁64 
BogeBgoopa တယ်`မိုက်သည်# 
ဤလူတော်တေ်ည၁ဏ်ရှိသည်ခင်ဘျ၁းး 

ထိုလူယည်ကျေးသည်' 
ဤလူရိုင်းသည်ခင်ဘျ၁းး 
ဤလူဆိုးသည်ခင်ဘျ၁း; 
ထိုလူအရူးဖြစ်ပါသည်း 
သည်လူဖြေ၁င့်မတ်သေ၁လူဖြစ်ပါသည်'# 
သည်လူသူတေဒ်ကေဒင်းဖြစ်ပါသည်ၤ 
သည်လူသိမ်ှေသေ၁သူဖြစ်ပါသည်# 
သည်လူပည၁ရှိဖြစ်ပါသည်, 
သည်လူမိုးပါသည်းၢ မပလိတတ်ဘူး#ၤ 
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Do you know what o’clock it is? 

Birds fly in the open sky (face of the sky). 
The law which men should observe. 
As to the law, it is good. 

He decides according to law. 
( He) comes from the city. 

(He) stands at the foot of the tree. 
(He) did (it) to the end of life. 
(He) did not stay even one day. 
(He) goes as far as the house. 
According to the king’s order. 

Man. 

The person I saw. 
He is very proud. 

He behaves like a king. 

He acts like a brute. 

Do not believe that man, sir. 

(He) is a great deceiver. 
This man is cunning, sir. 

That man is not cunning, he is very foolish. 
This man has some sense, sir. 

That man is refined. 

This man is unpolished, sir. 

This man is bad, sir. 

That man is insane. 

This man is a righteous man. 

This man is an upright person. 
This man is a gentle person. 

This man is a wise person. 
This man is honest; he does not deceive. 
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ဤလူည၁ဏ်ကေ၁င်းသည်း# 

သူသည်ဆရာနှင့်လထ၁သည်း 

ဆရာနှင့်တူသည်း 
သည်လူ၆တ်တိုသည်လ၁း 
သည်လူ၆ိတ်မတိုဘူးခင်ဘျ၁#း 

ဤလူမ၆တ်ဆိုးသည်လ၁း 

မတ်မဆိုးဘူးခင်ဘျ၁6ဖ 

တ်ဆိုးသည်လ၁း 

မတ်မဆိုးပါနှင့်ၢ 
သည်လူက၁ဧ#: လူကြီးလ၁းႈ လူငယ်လ၁8း 

ထင်ရှ၁ားသေ၁သူဖြစ်ပါသည်ခင်ဘျား 
ဤလူဘိုသည်လ၁းး 

လူဘိုဖြစ်ပါသည်« 
သည်လူလူကေ၁င်းဖြစ်သည်# 

အသက်ဘယ်လေ၀က်ကြိးသလဲး 

သည်လူကလေဧစဆိုးသည်း 
အသက်ဓမွေးဝေ၁င်အလုပ်လုပ်သည်း 
သုလက္ခဏ၁ကေဒင်းသည်း 

သူသွ၁#ပြီမှတ်သည်# 
သ္ဂ၁းလိမ့်မည်လ၁ဧအေ၀ဝင်းမေ့သည်း 

လ၁ရမ ည်လထ၁# လ၁ပါလေခေၤ 
သူမရောက်သေးဘူး 

သ္ဂ၁ားလိုလျှင်သွ၁းစေတေဒ္စး 
သည်~တိုင်းဆိုသေ5်သူထွက်သွ၁းသည်း 
0398600500 pSsecoon ဒ 

ယခုပင်သ္ဂ၁းခဲ့သည်# 
သူဘယ်ကိုသ္ဂ၁းသလဲး 

ဘင်္ဂလ၁းဝြည်ကိုသ္ဂ၁:ပြိၢ 
ဤဝြည်သ္ဂိုပြန်လ၁လိမ့်မည်လ၁8# 
ရှ၁ပြီးမှတ္တေသည်# 

ဤမိမွအပျိုလ၁၈: အဘိုလ၁းး 
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This man has a good intellect. 

He came with the teacher. 

(He is) like the teacher. 
Is this man irritable? 

This man is not irritable, sir. 

Is this man angry ? 

(He) is not angry, sir, 
Are you angry? 

Do not be angry. 

Is this a great man, or a small man? 
He is a great man, sir. 
Is this man old? 

He is an old man. 

This man is a good man. 

How old are you? 
(This) boy is naughty. 

(He) works for a living. 

His appearance is good. 

(1) thought he had gone. 
(I) was thinking whether (he) would go. 
May (he) come? Let (him) come. 
He has not yet arrived, 
If (he) wishes to go, let (him) go. 
Having thus said he departed. 

Though (he) goes, (he) will not die. 
(He) has just now gone. 
Where has he gone ? 
(He) has gone to Bengal. 
Will he return to this country? 

After looking, (he) found (it). 

Is this woman young, or old? 
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အပ်ျဖြစ်သည်# အဆိုဖြစ်သည်, 
ဟိုမိမွအဝတ်တနိဆ၁ကိုပြေ၁စမ်8း 

ထမိနိဝတ်သည်# 
2085, ၀တ်သည်း 

ရွှေတနိဆ၁ဆင်သည်း 

လက်ကေ၁တ်ဝတ်သည်း 
နု၁းတေ၁င်းပနိသည်# 

ရစြေခုင်းဝတ်သည်# 
လက်{ွဖ်သုံးကွင်းဝတ်သည်း 

မုတ်ပုတိးဒါလီဆ္ဂဲပါ သည်း 
တပက်ကြိးချုံပါ သည်း 

ယေ၁က်ု၁းဘ၁ဗ၁ ဝတ်သလဲး 
ဝုဆိုးဝတ်သည်, အင်ျိလည်းဝတ်သည်# 
နားမှ၁ပန်းပန်ပါ သည်, 

ခေါင်းပေါင်းပေါင်းပါသည်# 
ဘိနပ်စီးရ်ထီးဆေ၁င်းပါသည်း 

အဘယ်သ္ဒိသေ၁သူဇြစ်သနည်းး 
သူတိုဘ၁လုပ်သလဲး 

သည်လူလှပေသည်ၤ 

ထိုလူကိုငါကြိုက်သည်း 

ဆေ ကန် ဒော် 
သည်လူတှိုကိုသန၁းသ ည်လ၁း# 

သန၁းပါသည်ခင်ဘျ၁းး 

တေ၁င်ပေါ်မှ၁လူတယေ၁က်ရှိသည်လ၁8 
ရှိပါသည်ခင်ဘျ၁%း 
ဘဒလူမျိုးဖြစ်သလဲၢ 

ကရင်လူမ်ျိုးဖြစ်ပါသည် 
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(She) is young. (She) is old. 
Describe that woman’s dress and ornaments. 

(She) wears a petticoat. 

(She) wears a jacket. 
(She) wears gold ornaments. 

(She) wears wrist bangles. 
(She) wears ear ornaments. 

(She) wears foot bangles. 
(She) wears three finger-rings. 

( She) wears necklaces. 

(She ) wears a shawl. 

What does that man wear ? 

(He) wears a waistcloth, also a jacket. 

He wears flowers in his ears. 

He wears a turban. 

He wears sandals and e¢arries an umbrella, 

What kind of a person is he? 

What do they do? 

This man is handsome. 

That man is ugly. 

This woman is handsome. 

This woman is ugly. 

I love this man. 

I like that man. 

၂ respect the teacher. 
Do (you) pity these people? 
(I) pity (them ), sir. 

Is there a man on the hill ? 

There is, sir. : 

(Of) what race is the man? 

(He) is of the Karen race. 
Q 
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ania Ean ghsGeaoso000088 

eo သည်း 

ငါမရောက်မှိသူသ္ပ္ဂ၁:နှင့်ပြီ# 
သ္ဂ၁ားသေဒ်လည်း သူမရောက်# 
လူမျိုးအပေါင်းလှိုသည်း 

အဒးနှုင့်အမျှပြုသည်# 

စက၁းဝြေ၁ခြင်း' 

သည်ဟ၁ကိုဝြေ၁ဓမ်းပါ a 
မြမ္မ၁ခက၁8းမပြေ၁တတ်ဘူး# 

မြမွခက၁းတယ်ခက်သည်း 
ဝြေ၁ိုင်ောင်လွေကျက်ရမည်း 
တဖြည်းဖြည်းပြေ၁ိုင်လိမ့်မည်# 

သည်ဘအတိုင်းသူဝြေ၁သည်# 

20030 BayEegoulu 
og §Sgos(Gu 

သည်ဟ၁ကိုဘ၁ခေါ် သလဲး 
ခကားဓျ၁းသည်းတိတ်တိတ်နေ# 
နက်ဖနိလ၁မည်သူဆိုသည်း 

ကေဒင်းပြီးသူလ၁သေ၁အခါဗပြေ၁ပါး 
သည်လိုဘယ်သူဝြေ၁သလဲး 

ခက၁းမျ၁းအနက်ကိုစည်းစ၁းပါး 
မေစချင်တိုင်းမေးပါ# 

မေးလျှင်သ၁င်အ၁ၤရလိမ့်မည်း 
ထင်ရှ၁း၉၁ဖေဒ်ပြပါမည် 

ရြန်မြန်မပြေ၁နှင့်း 
ဖြည်းဖြည်းပြေ၁ပါနေ?်# 

သည်လူဘ၁ဆိုသ လဲး 
ဘ၁မျှမဆို ဘူးခင်ဘျ၁8း 

သုဓက၁းကို မင်းရိပ်မိသသ၁8 

သူငယ်မျ၁းသိုးသေ၁၈က၁: 
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Besides this race, is there another ? 

There is also the Chin race. 

He had gone before I arrived. 

Though he went he did not arrive. 
All mankind. 

(He) does as much as he can, 

SpPeaxkine, 

Pronounce this. 

I cannot speak the Burmese language. 

The Burmese language is very difficult. 

In order to speak, (you) must practice. 

(1) shall gradually be able to speak it. 
According to this, he said. 

If I pronounce badly, tell me. 

I have made a mistake (in speaking). 
What do you call this ? 

Much talk, be quiet. 

He says (he) will come to-morrow. 

Very well; when he comes, tell me. 
Who spoke thus ? 

Consider the meaning of the words, 
Make what inquiries you please. 

Shall be more pleased if you inquire. 

(I) will show you plainly. 

Do not speak fast. 

Speak slowly, won’t you? 
What does this man say ? 

He does not say anything, sir. 

Do you guess what he means? 

The language which children use, 
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အဘယ်သူမျှခးမလည်ၤ 

မဇြန္အင့်ဆရာဆိုသည်း 
ထုတ်မှန်သေ၁အရာကို သ၁ပြေ၁တေ၁့« 
ထိုသိုပြေ၁လျှင်မရနျိုင်ဘူး, 

သိုဖြစ်လျင်သူဝ်ါစက၁ဧတည်လိမ့်မည်း 
92800 950900580 agRdso8ecopS open 
ကျွနိုပ်ကိုနထေ၁င်ပါး# မင်းကြ၁းသလ၁းး 
ကျွန်ုပ်ဘ၁မျှမဝြေ၁ဘူးး ပြနိုဆိုပါဦးး 

ယ်ကျယ်ပြေ၁ပါး မုသ၁မဝြေ၁နှင့်း ကျ 
မဆို_မိုင်ဘူးခင်ဘျ၁း# ထိုသိိုသေ၁ဓက၁းတယ်`ဆိုးညစ်သည်း 

BS 

အိမ်ဘယ်မှ၁ရှိသလဲၢ 
အိမ်ကြီးသည်လ၁း ငယ်သည်လ၁း 
ဘယ်အရဖ်မှ၁နေသလဲး 

ဝေးသည်လ၁#, နှုးသည်လ၁းး 

အင်တနိဝေးပါသည်ခင်ဘျ၁8# 

ငါးရာတ္ဂင်းတတိုင်လေ၁က်ဝေးပါသည်# 

အိမ်အယ်နှုစ်ဆေ၁င်ရှိသည်လဲး 
အိမ်အမျ၁းတွင်ဟိုအိမ်အကြီးဆိုးဖြစ်သည်း 
အိမ်ကလေးကိုတယ်လိုချင်သည်# 

ဟိုအိမ်ထက်'သည်အိမ်သ၁င်ကေ၁င်းသည်း 
အိမ်ဆောက်ဖိိုရာဝါးဓျ၁းကိုရှ၁လိုက် 
လမ်း၀မှ၁အိမ်ဆေ၁က်သည်ၤ 

အိမ်ထဲမွ၁သူရှိသည်လ၁းး 
တင်းပေါက်ကို @Ecor20 

တံခါးကို ဖွင့်ပါး တံခါ းကိုဖိတ်တေ၃့း 
ထှေက၁းပေါ်မ်ှ၁မလိုင်နှုင့်း 
ခ၁8ဥပေါ်မှ၀ထ၁းလိုက်# 

095009920099 8.08 

ခုတင်နု၁:မှ၁ရှိသေ၁သစ်တဒကိုယူခဲ့း 
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No one understands (it). 

The teacher says, do not do it, 

Speak the truth only. 

If (you) speak thus, you cannot obtain (it). 
If so, his word will be established. 

Do (you) understand? (I) do not understand. 
Listen to me. Do you hear? 

၂ said nothing. Say it again. 

Speak loudly. Do not tell lies. 

I cannot tell, sir. Such language is very vile. 

Hovss. 

Where is the house ? 

Is the house large, or small ? 
In what place do (you) live? 
Is it far, or is it near? 

It is at some distance, sir. 

It is one or two miles distant. 

How many houses are there? | 

Among many houses that is the largest. 

(1) greatly desire a small house. 
This house is better than that. 

Search for bamboos to build a house. 

(He) built a house at the entrance of the road. 

Is he in the house ? 

Open the window. 
Open the door. Shut the door. 

Do not sit on the steps. 

Place (it) on the table. 

Put (it) into the box. 

Bring the box which is near the bed. 
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09500908 @§c022u ပိတ်တေ၇့း 
ဟိုအံကိုဆ္ဂဲထုတ်တော့« 
သေ၁ွပေးပါး တနိခြက်စည်းပေးပါး 
9၁အုပ်များကိုသုတ်လိုက်# 

ခဝါသည်ကိုလိုချင်သည်, 

သည်ပတါဓု၁းကိုလျှော်လိုက်# 

ကုလ၁းလိုင်ပေးပါ# 

ခဲတံပေးပါ# ဓျညိးတံပေးပါ# 
ရှင်ထိုးနှုင့်မှင်တံပေးဟါ# 

က္ကူ မျ၁းကိုလည်းယှူခဲ့ပါ# 
ရေတကေ၀င်းကိုပေးပါ# 

ကုလားၤလိုင်ပေးဟါါး 

ဟို~အခန်းမှ၁ရှိသည်» 

ကုလဒးထိုင်ကိုဖျက်လိမ့်မည်း 
ဗြတင်းပေါ ကာ်မှဓ၁ကိုပြစ်လိုက်သည်# 

ယဖ်တောင်ယှူခဲဲ့ၢ ယဖ်လိုက်# 

ဖျ၁ဆယ်ချပ်၀ယ်ပါ# ကေဒ်ဇေ၁မျ၁းသည်းခင်းလိုက်# 
9၁ဧပွဲကိုသုတ်လိုက်# 
မ အ 

အိပ်ရာကိုကေ၁င်းကေ၁င်းခင်းလိုက်: 

မိးတိုင်ကိုထ္ဂန်းလိုက်, ~ 

ဆိကိုထည့်မြီးမြသ၁# 
ဘ၁ဝြုလ္တ္ဘိဆိမထည္ဗ်သလဲး 
နေ့တိုင်းဆီကိုထည္မ်ရမည်း 

မီးညှပ်ဘယ်မှ၁ရှိသလဲး 
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Open the trunk, (chest, or box). Shut (it). 
Pull out that drawer. 

Give the key. Give the broom. 

Wipe the books. 

(1) want a washerman. 

Wash these handkerchiefs. 

Please give a chair. 
Please give a pencil. Please give a ruler. 

Please give an inkstand and pen. 

Bring some paper also. 

Give the gurglet. 
Please give (me) a chair. 
(It) is in that room. 
(He) will ruin the chair. 
(He) threw the book from the window. 

Bring the fan. Fan (me). 
Buy ten mats, and spread the carpet. 

Wipe the table. 

Wipe the chairs. 
Prepare the bed well. 

Throw out this water. 

Sweep the room clean. 

Thread the needle. 

Sew your clothes. 

Light the candle. 

Wipe the lamp. 

When wiped, light (it). 
Have (you) put in oil ? 
Why have (you) not put in oil? 
(You) must put in oil every day. 
Where are the snuffers ? 
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copSoroBeaySc8o5s 

လျှော်ပြီးလျှင်နေပူရှ၁လှန်းလိုက်# 
သွေပြီးလ၁8း မသ္သေသေးဘူလ၁8 

သ္ဘေပြီးလျှင်ရုပ်လိုက်# ထိးပေးပါ# 

စ၁းသေခက်ခြင်းၢ 

ဘ၁၈၁းတတ်သလဲး 

ထမင်းစ၁းမည်လ၁6 

မနက်ထမင်းစ၁းပြီးပြီသ၁## 

မစ၁းသေးဘူး# 

ခ၁ဧပြီးပြီခင်ဘျ၁းး 

ရေသေ၁က်မည်လ၁း# 

သေ၁ဒက်ရေလယှူခဲ့ပါး 
အရက်သေ၁က်မည်လ၁8# 

အရက်ဘ၁အကျို ရှိသလဲ 

အရက်မသေ၁က်ကေ၀င်းဘူး# 
ထမင်ဆ၃သည်လ၁# 

ရေငတ်သည်လ၁းႈ 

သူစ၁းသည်# သူသေ၁က်သည်း 
ဝက်သ၁းမခားဘူးလ၁း 

ကြက်သ၁းမခ၁းချင်ဘူးလ၁8း 
အခဲသ၁းမဓ၁းႈကေ၀ဝင်းဘူးလ၁84 

~၄က်ဥနှုင့်ငါးကျေ်မရှိဘူးလ၁8 
ကာ 
လက်ဖက်ရည် ဖ်ေပေးပါး 

က 

လက်ဖက်ရည်လုပ်ပြီး ခင်ဘျ၁းၢ 
022208 င်လိုက် 

ဝုင်ြီး ခင်ဘျ၁းး 

ရေနေူးထည့်လိုက် 

ထည္စ်ပြီးဗြီခင်ဘျ၁8း ရေဆူပြီလ၁းး 
ဆူပါဗြီခင်ဘျ၁း, 
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Wash this, 

When washed, spread it out in the sun. 

Is it dry? Is it not yet dry ? 

If dry, take (it) in. Give the umbrella. 

Eating anp Drinxine. 

What do (you) eat? 

ea en i 
"Have (you) eaten morning rice ? 
(I) have not yet eaten. 
(1) have done eating, sir. 
Will (you) drink water ? 
Bring drinking water. 

Will (you) drink spirit ? 
Of what use is spirit ? 

It is not good to drink spirit. 

Are (you) hungry for rice ? 

Are (you) thirsty for water? 
He eats. He drinks. 

Do (you) not eat pork ? 

Do (you) not wish to eat fowl’s flesh ? 
Is it not good to eat meat ? 

Have (you) not eggs and fried fish ? 

Co မျ ရး (your) rice. 
Prepare and give the tea. 

I have made the tea, sir. 

Set the table. 

(1) have set (it), sir. 

Heat ( some) water, 

It is put in (to heat). Has the water boiled? 
မး ဂး ~အမ၈ာမဂ ဓဇ 

(It) has boiled, sir, 
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လက်ဖက်ရည်ကရားလှူခွဲး 
လက်ဖက်ခြေ၁က်လှူခဲ့း 

လက်ဖတ်ရည်ဝုကနိလုံးယူခဲ့း 
လက်ဖက်ရည်ဝုကနိပြ၁းယူခဲ့း 
သကြားယှူခွဲၢ 

ထေ၁ပတ်ယှူခဲ့း ဓုနို့ကိုယူခွဲ 

319 Fog 
လက်ဖက်ရည်သေ၁တက်ပြီးပြီသ၁းၤ 
ဇ္ဂနိုးကလေးကိုဘယ်မှ၁ထ၁းသည်လဲး 

ဖန်ခ္လက်နှုစ်ွက်ပေးပါ«း 

ဟိုသစ်တ၁ထဲကခွက်တလုံးကိုယှူတော့ႈ 
သည်ဖန်ခ္ဂက်ကိုဆေးလိုက်း 
ဖနိခ္ဂက်ကိုဆေးပြီးမှရေထည့်ပေးပါ# 

ဓမျေ၁က်ခေါင်းပေးပါဖ ဓျေ၁က်ဥသည်းလယှူခဲ့း 
ဟင်းပေးပါး 

၁8ရာန္ဂင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ဝယ်ပါ 

ဝမ်းဘဲငါးဧက၁င်၀ဝယ်ဟါၢ 

ဝမ်းဘဲသ၁းပေးပါ4# ဝက်သ၁းပေးပါး 

၁8သ၁းပေးပါး သိုးသ၁းပေးပါ# 
ကြက်ဆယ်နှုစ်ကေ၁င်၀ယ်လိုက်ၤ 
ကြက်ဥၢဝမ်းဘဲဥရျ၁#လည်းပါပါလေ ခေး 

ထဒးနှုခ်စင်းနှင့်ခက်ရင်းသုံးစင်းယှူခဲ့း 
ှ၁ားရည်ပလင်းယူခဲဲ« 

ဓြံမွ၁ပြည်မှ၁ပျ၁ဧရည်မျ၁းမျ၁းရှိသလ၁း% 

ရုန္ရိ့ကင်ပါး ရုန္ကိ့တရှက် 
0380p $8aD800 051 

ဓ၁8ဧသေ၁က်လျက်'ဝျေ်နွှေလျက်နေသည်း 
ဆနိုၢ evls: ဆ၁း ငါး ငါးဗိကိုယ်ပါၤ 

Bs ဆေး ငရုတ်; ကြက်သ္ဂနိုမျ၁ားလည်းဝယ်ပါး 
ထ၁းကလေးကိုဖျက်လိမ့်မည်း 
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Bring the tea-pot. 

Bring the dry tea. 

Bring a tea cup. 

Bring a saucer. 

Bring the sugar. 

Bring the butter. Bring the bread. 

Please bring the cow’s milk. 
Have you done drinking tea? 

Where did you put the small spoon? 

Give two glass tumblers, 
Take a cup out of that cup-board. 

Wash this tumbler. 

When the tumbler is washed put in water and give. 
Give the yam, and bring potatoes also, 
Give the curry. 

Buy some curry vegetables and (other) food. 

Buy five ducks. 

Give duck flesh. Give the pork. 

Give the beef. Give the mutton. 

Buy a dozen fowls. 

Let there also be fowl’s eggs and duck’s eggs. 

Bring two knives and three forks. 
Bring the honey bottle. 

Is honey abundant in Burma? 

Toast (some) bread. One slice of bread. 

(He) eats as he goes. 
(He) remains eating, drinking and enjoying himself. 
Buy rice, paddy, salt, fish and ngapee. 

Buy also oil, tobacco, red pepper and onions. 

(He) will ruin the pen-knife. 
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န၁ခြင်း; 

၁းသလ၁းး ခေါင်းကိုက်သလ၁8ႈ 
ကျွနိူပ်ခေါင်းကိုက်သည်း လည်ခြေ၁င်းနခသလ၁8# 

ဓချက်၆ဘဒဖြစ်သလဲး 

ကျွနိုပ်မျက်၆န၁သည်# 
သူသေပါမည်လ၁းး မမ၁ဘူးသ၁း, 

နည်းနည်းသက်သ၁သည်း 
ကျွနိုပိတယ်`အိပ်ချင်သည်  ~အဖျားနှင့်သူသေသည်း 
လူတိုင်းသေရမည်# 
သူမကျန်းမမ၁ဖြစ်သေခ္စကြေ၁င့်းပင်လယ်လေခံဘ္ဌိုသ္ဂ၁းသ ည်း 
အနာရောဂါဝျေ၁က်လျှင်ပြနိုလိမ့်မည်ၤ 

သည်အရဗပ်မှ၁က၁သန၁ရှိသည်လ၁း 
နှစ်အိမ်သုံးအိမ်မှ၃သ၁က၁လန၁ရှိသည်း# 

မင်းမှ၁ကျေ၁က်ကြီးပေါက်ပြီးပြိလ၁း 
ဝက်သက်ပေါတ်ပြီးပြီသ၁း 

ညအခ်န်ံခြေ၁င်းဆိုးသည်လ၁း# 
နှံ နက်အခ်နိုမ၁သ၁ဤ်ခြေ၁င်းဆိုးတတ်သည်# 
မင်းဆေးစ၁းပြီးပြီလ၁း# 

မင်းကေ၁င်းကေ၁င်းအိပ်ရသလ၁းး 
ကေ၁င်းကေ၁င်းမအိပ်ရဘူးႈ 
သူုသ္ပားကိုက်သည်း 

သ္ဂ၁းကိုန္လတ်ရမည်ၤ 

စ၁ဆုပ်' 

၈၁အုပ်ဘယ်မှ၁ရှိသည်ထုံး 
တလိုင်း၈၁ဖတ်မိူုင်သည်လ၁8## 

တလိုင်းလိုဘယ်နှုယ်ခ်ေါ်သလဲ# 

တလိုင်းဓခက၁းတတ်သည်လ၁းး 
တခိတ်တပေါက်တတ်သ ည်း 

မင်းတလိုင်းလ၁5' ဘမ၁လ၁ 
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ILLWess. 

Have you fever? Does your head ache? 

My head aches. Is your throat sore? 

What is the matter with (your) eyes? 

My eyes are sore, 
Will he die? Are (you) not well? 
(1) am a little better. 
I am very sleepy. He died of fever. 

Every man must die. 

He was not well, and went for the sea air. 

If (his) illness disappears, he will return, 

Is there cholera in this place? 

There is cholera in two or three houses only. 

Have you had the small-pox? 

Have you had the measles ? 
Do (you) cough in the night? 

(1) cough more in the morning. 

Have you taken (your) medicine ? 

Do you sleep well ? 

(1) do not sleep well. 
He has tooth-ache. 

(He) must have (his) tooth extracted. 

Boox. 

Where is the book ? 
Can (you) read Talaing ? 
How do (you) call (it) in Talaing ? 
Do (you) understand the Talaing language? 
(1) understand a little. 
Are you a Talaing, or a Burman ? 
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တလိုင်းခင်ဘျ၁6၈ 

ဘမအထုံးခံနှင့်တလိုင်းထုံးစံခြ၁ခန၁ဒသည်သ၁းး 

အကြိးဆိုးသေ၁၁၁အုပ်' 
ခ၁အခေဝင်ဓေဝင်ရှိသည်# 
တန္ဖို အလွှန်ထူးဆန်းပါသည်# 

ဟိုခ၁အုပ်ကိုကျွန်ုပ်မြင်ဘူးပြီး 
သည်၈9၁အုဖ်ကိုမမြင်ဘူးဘူးၢ 

ရာဇဝင်ဧ၉၁ဋ်ဘ၁ပါါသလဲး 
၈၁ကေ၁င်းကေ၁င်းရေးတတ်သည်ခေဒ်း 
ဘ၁ပြုလ္ဂိ၆တ်ပူသလဲၢ 

၈၁မှ၁းလ္တိ၆တ်ပူသည်ခင်ဘျ၁8: 

ဘ၁၉၁ဖ တ်နေသလဲး 

ငါမှာခဲ့သည်တာမင်းသတိရသလ၁#ႈ 
၁ရေးပြီးပြီလ၁8# 

မပြီးသေးဘူးခင်ဘျ၁း# 

ယခုတိုင်အေ၁င်ဘ၀ဝြုလ္တိုမပြီးသည်လဲး 
မှနှိသည်ထား. မမှနိဘူးခင်ဘျ၁၈# 
ခ၁ကိုပျင်ဉ်ညေ၁င်းပါသည်း 

ပိးၢ 

မိးပေးပါ , မိးခတ်ပါ # 

မိးတိုင်ထွန်းလိုက်ၤ ဖယေ၁င်းတိုင်လှုခွဲ# 
ဆေးလိပ်ညှိလိုက်ဟါ, မိးခိုးမရှိခေန္ဒင့်း 
မိးသတ်လိုက်, 
888 Goo aScoo8u 

မိနလေ၁င်သည်လ၁8# 
မိးရှိရမည် လား; 
စ ရာမ ဒါ န္ဘိုလိုက်# 

ဖဃေ၁င်းတိုင်မရှိဘူးလ၁8# 

290g) E03 22005071 
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Talaing, sir, 

Do the customs of the Burmans and Talaings differ ? 

The largest book. 

There are writings of various kinds. 

Some are very curious. 

I have seen that book. 

This book I have never seen. 

What is in the history of the kings? 

(You) can write well, can you not? 
Why are you sorry? 

I am sorry, because I have made a mistake, sir? 

What book are you reading ? 

Do you recollect what I told you? 

Have (you) done writing ? 
Not done (writing ) yet, sir. 

Until this time, why are (you) not done? 
Is this right (or correct)? It is not, sir. 

I am tired of correcting the writing. 

Firg. 

Give some fire. Strike fire. 
Light the candle. Bring a wax candle. 

Light a cigar. Do not let there be any smoke. 

Extinguish the fire. 
Is there a fire place (or cook-house) ? 
Is there a fire (conflagration) ? 

Shall (I) burn (it)? 
Burn up the trash. 

Is there no candle? 

If none, go buy and bring. 
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မီးခုးများသည်း တယ်မီးခိုးသည်း 
တေ၁မီးလေ၁င်သည်း မိးခလှုခွဲး 

မိးစြစ်ရှိသည်လ၁းး 

ရေ 

မြစ်သုံးသွယ်» 

မြစ်မှ၁ရေတက်သည်လ၁းႈ 

မတက်သေးဘူ8ၢ 

ရေကှၠပြီလ၁8# 

ကျလုပြီခင်ဘျ၁း# 
ရေကူသေ၁အခါလ၁ပြေ၁ပါ# 
ရေတက်မှသွ၁းမည်လ၁8 egos aza&oqoeu 

သည်ကခရိီးဘယ်လေ၁က်က္ဂ၁သလဲး 

သည်ရေနက်သည်လ၁း 
ရေတိမ်သည်ခင်ဘျ၁း# 
ရေတွင်းမရှိဘူးလ၁8# 

ရေကူးတတ်သည်လ၁84# 

မကူးတတ်ဘူးခင်ဘျ၁းၤ 

ရေထဲမှာဗြစ်လိုက်ၤ cq Fees hu 
6 FI 846909803 986pS C0081 
ရေတယ်ီးသည်လ၁း 
ရေတက်မှလ၁ဒွဲး 
ရေထဲမှ၁ငါးမနိုးဟိုင်းရှိသည်လ၁8; 
ရေကြည်သည်လ၁း# နေခက်သည်သ၁း 

ရေနေ၁က်ပါသည်ခင်ဘျ၁8# 
ရေနီသည်လ၁# ဖြုသည်လ၁## 
ရေကြည်ပါသည်ခင်ဘျ၁း: 

ရေခှိုပါသည်ခင်ဘျ၁8# 

မြစ်ကျယ်ပါသည်ခင်ဘျာ၁းၤ 

ရေကြေ၁င်းကျည်းပါသည်ခင်ဘျ၁8း 
ရေကြေ၁င်းကိုသိသည်လ၁း 
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There is much smoke. It smokes badly. 

The jungle is burning. Bring a brand. 
Have you a match ? 

Water. 

Three rivers, 

Is the water (tide) rising in the river? 
It is not rising yet. 

Is the water falling (tide running out)? 
It is near falling, sir. 

When the water falls come and tell (me). 
Will you go when the tide rises? Yes, sir. 
How tar is it from this? 

Is this water deep? 

It is shallow, sir. 

Is there no well ? 

Can (you) swim? 
(1) cannot swim, sir. 

Throw (it) into the water. Let us bathe. 
Will (you) go to bathe ? 

Does the water run swiftly ? 

Come when the water rises. 

Are there sharks in the water? 

Is the water clear, or muddy ? 
The water is muddy sir. 

Is the water red, or white? 

The water is clear, sir. 

The water is red, sir. 

Is the river broad ? 

The river is broad, sir. 

The channel is narrow. 

9 
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၂80 PHRASES. 

qsOgoEscBo8aopScoose 

ကျိုက် မြိသည်မြစ်ဝမှ၁ရှိသည်# 
ခြစ်စညိတရှေ၁က်လုံးလှေမျ၁းရှိသည်း 

ဓြင်းၢ 

ခြင်းမီးတတ်သည်သ၁8; 
@BsSonscooen 
မခီးဝံ့ဘူးခင်ဘျား; 
သည်မြင်းတယ်`ဆိုးသည်နေ်း 
ဘယ်သူပိုင်သလဲး 
ခုန်းှိုးဇက် ကြိုးဘယ်~မှ၁လဲး 

မဆိုဒ္လိင် ဘူးခင်ဘု၁8# 

မြင်းကိုဓပါးကျွေးပြီးပြီလ၁း~ 
၁းကြည့်စမ်း# 

ခြင်းထိခ်ုးကိုခေါ် ခွဲ 
ခေါ်ရံမည်လ၁းခင်ဘျ၁6း 

၉ငးကိုရေထိုက်မြီ(မြိသ၁#း 
ဘ၁ဝြုလ္တိုမလှူုခဲ့သလဲၤ 
အညေ၁င်းပြေရဒေ၁င်ခြင်းသွ၁းမီးမည်လ၁8း 
Ee lel iy 
သ္ဇိုဖြစ်လျှင်မြင်းဇောင်းမှ၀ထ၁းလိုက်ပါ# 

လှေႈ 

ထှေဘယ်နှုစ်ခင်းရှိသလဲႈ 

ထွှေဖြင့်သွားသည်း 
လှေသ၁းမျ၁းဘယ်မှ၁ရှိသည်လဲး 
ဤလေကေ၁င်းသည်သ၁းၤ 
ဲ့နင်းကို သ္ဂ၁:ခေါ် လိုက် 

လေထဲ ရှ၁ရှိသည်လ၁8 

လေထဲမှ၁ဘယ်သူရှိသည်လဲး 
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Do (you) know the channel ? 

Amherst is at the mouth of the river. 

There are boats all along the river, 

Horss. 

Can (you) ride? 

Dare (you) not ride? 

(1) dare not ride, sir. 

This is a very bad horse, is it not? 

Who owns him ? 

Where are the saddle and bridle? 

(I) cannot tell, sir. 
Has the horse been fed with paddy? 

Go and see. 
Call the groom. 

Mast (I) call him? 

Has the horse done drinking ? 
Why did (you) not bring (him)? 
Will (you) go and ride to rest you ? 
I do not wish to ride, sir. 

If not, put the horse in the stable. 

Boat. 

How many boats are there? 

(He) went by boat. 
Where are the boatmen ? 

Is this a good boat? 

Go, call the helmsman, 

Are (they) in the boat ? 
Who is in the boat? 
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သည်ဥဉဠ္ဓ၁မျ၁းကိုလှေမှ၁ထ၁းလိုက်ၤ 
လှေေနှင့်သ္ဂ၁းမည်လ၁## ကုန်းကြေ၁င်းသ္ဂ၁းမည်လ၁းၤ 
လှေနှင့်မသွ၁း_}ိုင်ဘူးလ၁8# 
လှေနစ်င်သေသည်သ၁း 
ရွက်တိုင်ဘယ်`မှ၁ရှိသလဲး 
ရှက်တိုက်ရအေ၁င်လေသင့်သည်လ၁းး 
သည်လှေထဲမှ၁ဘ၁တင်နေသလဲ း 
ယခုထှေသွ၃းပြီး 
ဧရာဝတိမြစ်ကိုဆန်တက်ဘူးသလ၁8ႈ 
သဘေီဿသိုးခင်းရောက်ခဲ့ ပြီး 
ယခုရောက်သေ၁သင်ီ၁း 
သ္ဂ၁းဓည်ိတစြ၁းသဘ်ေ၁ရောက်သည်း 
မိးသဘီေ၁သ၁လျှင်သိတင်းပါကေ၀င်းပါလိမ့်မည်း 

တေ၁င်လေသ၁ပါသည်း 
ရွက်တိုင်ထူလိုက်ဟါ# 

ရွက်တိုင်ပေါ်ကကျသည်း 
ရှက်ဖြနိ လိုက်ပါ fl 
ရွှတ်ချလိုက် 

ခတ်တတ်မရှိဘူးလ၁8# 

လှော်တက်ရှိပါသည်ခင်ဘျ၁း# 

ပူညိပြ၁းကိုနင်းဤ်ကျေဒ်တော့ၢ 
ခတ်လိုက်# ခတ်လိုက်# 

ပက်ခ္ကရှိသည်လ၁8; 
လှေထဲမှ၁ရေဘဂိုရှိသည်# 

ရေပက်လိုက်ပါ# 
လှေနစ်နေသည်# 

ထိုးဝါးနှုင့်ဗိုက်လိုက်# 

လက်ု၁ဘက်ကသေ၀င်ရှိသည်' 

လက်စဲဘက်မှ၁ရေနက်သည်သ၁84; 
သငဘ်ေ၁ထဲကယှူသည်' 
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Put these things in the boat. 

Will (you) go by boat? Will (you) go by land ? 
Can (you) not go by boat ? 
Did (he) die by the sinking of the boat ? 
Where is the mast ? 

Is the wind fair to make sail ? 

What are (you) putting into this boat ? 
The boat is now gone. 

Have (you) ever been up the Irrawaddy river? 

Three ships have arrived. 

The ship now arriving. 

While going, another ship arrived. 

When the steamer arrives, there will probably be news 
by her. 

The south wind blows. 

Hoist the mast. 

He fell from the mast. 

Spread the sail. 

Let down the sail. 

Have (you) no oars ? 
There are paddles, sir. 

Step on the board and pass over. 

Row on, row on. 

Is there a water dipper ? 

There is much water in the boat. 

Throw out the water. 

The boat is sinking. 

Fasten the boat (set the bamboo). 
On the right side there is a shoal, 

Is the water deep on the left side ? 

(He) took (it) out of the ship. 
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သေနုတ်ၢ 

သေနတ်ဝြစ်တတ်သည်လ၁8; 
မပြစ်တတ်ဘူးခင်ဘျ၁8း 

ယမ်းတေဒင့်ထိုးတော့း 
ဓမိုတ်ရှိသည်လ၁းး 
မရွိဘူး ကျည်ခေ့ရှိပါသည်# 

အဗြုလ္တိစမိုတ်မယှူခဲ့သလဲ« 

ဓေ့ပါသည်ခင်ဘျ၁8း# 

BFGF Gece 
ထိုးတံဘယ် gods 

ဟိုပလင်းကိုမှနိဇေ၁င်ပြစ်ခမ်း# 

တယ်ကြေ၁က်ပါသည်ခင်ဘျ Dn 

မကြေ၁က်ခနှင့်ဟယ်' - 

ထမ်းဘူးယှူခဲ့တေဒ့# 

ဓမိုတ်တိတ်ပေးပါ# 

ရှ၁လ္တိုမတ္ထေခိူင်ဘူးခင်ဘု၁း# 
မြင်းသေန တ်တခိုလှုခွဲ 

206 GocbaSG3omnpSc00n 
ဘယ်သေ၁ဘခါဝပြစ်သလဲး 



PHRASES. 

Gun. 

Do (you) know how to fire a gun? 

(1) do not, sir. 

Ram down the cartridge. 

Is there any shot? 

There is none. There are bullets. 

Why did (you) not bring the shot ? 
(1) forget it, sir. 

Run quickly and bring (it or them). 

Where is the ramrod ? 

(It is) broken, sir. 

Are the percussion caps gone? 

Try to hit that bottle. 

(1) am much afraid, sir. 

Do not be afraid, you! 

Bring the powder flask. 

Give the shot bag. 

(I) have looked, and cannot find (it), sir. 
Bring a brace of pistols. 

Did you hear the report of a cannon? 

When did it fire? 

135 



ရုံးစက၁းဆက်» 

+> 

ဤဝြည်ကိုဘယ်မ င်းအမိုးရသလဲၤ 

ဝန်ရှင်တော်မင်းကြိထုပ်မိုးပါသည်း 

မင်းတြိးသခင်လွှတ်တေ်မှ၁ဒ'းဘယ်တရားမှုအပေါ်င်းရျားကိုစီရင် 

တတ်သ လဲး 

~ ရေးပိုင်မင်းရိုး, ရြိုဝန်ရိုး' ဝန်ထေ၁က်ရိုးဓျားကအယူခံတရား 
ဓု၁းကို8ရင်ပါသည်' ငှင်ဝြင်လသည်းႈ တိုင်းဝြည်ခိူင်ငံ'ရြိုရ၁နယ်ပယ် 
မှဓင်တြီးကုှယ်သေ၁တရှုမျ၁းကိုလည်းခီရင်ပါသေးသည်း 

_အရေးပိုင်မင်းရိုးမှ၁, မည်သည် တရား မှုများကို ီရင်ဆိုးဖြတ် 
တတ်သလဲး 

မြိုန္သ်ပယ်; တေ၁အရဗ်မျ၁းတွင်ဖြစ်လေသမျှသေ၁ ရာဇဝတ်မှု 

တရားမမှု အခ္တခိိတေ်ငွေ မှုး တေ၁ရွ၁ကျေးလက်နှှင့် Sa Econo 
အမှုဓျ၁ားတှိုကိုးအရေးပိုင်မင်းရိုးရှ၁၆ရင်တတ်ပါသည်# 

ရာဇ၀တ်ရိုးမှားမည်သည်တရားမှုဓု၁းကိုဒိရင်တတ်သ လဲး 
သူခိုးမှုး ထ၁းမြံတိုက်မှုး ဓတင်8 အဓမ္မကျင့်မှုး လျှပ်ဖြတ် လိမ် 

လည်မှုးမိးနှိုမှုးမီးလေ၁င်မှုးလက်ရောက်ရှူး လူကိုသတ်မှုး မြိုပေါ်တ္ဂင် 
ရာဇဝတ်မှုနှုင့်ဆိုင်သေ၁အမှုဟူသေ၁း အနိတောင်း ကြိုးထိုး ကြက် 
တိုက်ၢလေ၁င်းတမ်းကစ၁းရှုတ္တိုကိုးရာဇဝတ်ရိုးမှ၁;မြိုဝနိမင်းခိရင်ပါ 
fee) 0 

eases ဘယ် တရား မှုမျ၁းကို စီရင် ဆိုးဖြတ်တတ် 

coca 
BeqE Beoreor cg ချေးမှုးအကြေးအငမ်းရောင်းဝယ်မှုးတရား 

လိုးတရားခံ1ဓ၁ချးပ်င္ယေတရားမှုး ၁၁ချၤပ်၀င်အိမ်းမြေထယ်ယ၁းဆင်း 
မြင်း က္ဂျးန္လ့၁းအပေါင်အနှ မှုဓျ၁တ္ဘိကိုး တရားမရိုးမှ၁ ဝန်ထ၁က် 
မင်းမီရင်တတ်ပါသည်ၢ 

ခစ်ကဲရိုးမ၁လည်းမည်သည်တရားမှုမျ၁းကိုဒီရင်တတ်သလဲ# 



OF THE COURTS, é&c. 

—_————“2+e-o 

Who governs this country? 

A Commissioner governs it. 

What cases are decided in the Commissioner’s 
Court ? 

Appeals from the Deputy Commissioner’s, Magis- 

trate’s, and Wun-dauk’s Courts. The more important 

affairs of the country are also decided in the Commis- 

sioner’s Court. 

What cases are decided in the Deputy Commis- 

sioner’s Court? 

All Criminal cases from the jungle, with all matters 

pertaining to the collection of revenues, are decided in 

the Deputy Commissioner’s Court. 
What cases are decided in the Criminal Court? 

Thefts, robberies, violence, extortions, incendiaries, 

assaults, murders, transgressions of municipal law, as 

gambling, cock-fighting, and betting, are decided by 

the Magistrate in his Criminal Court. 

What cases are decidedin the Assistant Magistrate’s 

Court ? 
Cases arising out of borrowing or lending money 3 

debts of credit; broken contracts; mortgageson houses, 

lands, elephants, horses, buffaloes, &c., are decided in 

the Civil Court, by the Assistant Magistrate or 

Wun-dauk. 
What cases are decided in the Sit-ke’s Court ? 
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နှတ်လွှန်မှုးမိုက်ရနိဖြစ်မှုးလင်က္ဂ၁းမယ၁းက္ဂာမှုးငွေ ချေးငွေယူရှုး 
အပေါင်~အနှီ 'ကိုယ်ဓ၁းလှယ်တမှုမှခစ်ၢင္ဂေ ၂၀၆ လျေဒခ့သေ၁အမှု 
ငယ်မျ၁းတ္ဒိုကိုဒီရင်တတ်ပါသည်း 

လျှေ၁က်ဏွ္ဆ၁ၢ 

ဘုရားကျ္ဂွနိတ်ငဇဖြူရှိခိုအခီရင်တော်ခံပါသည်ဘုရားး ဘုရား 
ကျွန်တော်ပိုင်ကျျ ၂၀ကိုး ဤမည်သေ၁သူကး တသီး၈၁းထယ်ထ္ဂနို 
လုပ်ရန်ငှါးပါရဓေ#နေ၁င်ဓပါးရိုတ်သေ၁က၁လ or ကေ၁က်တလင်း 

သိမ်းပြီးလျှင်းစပါးအတင်း ၅ ooiysoacousdl epSopiag $eord 
ကိုဆိုလ၁လျှင်းငှင်အဆိုအတိုင်း ကျွနိုတေ််ကလည်းဝန်ိခံဤရပ်ရှု၁ 
တ္ဂင်လူတြီးခိံရာသက်သေတှိုရွှေး၈၁ချဒပ်ထက်မှတ်ခှုင့်းကျွန်တေဒ်ကျှ 
၂၀ ကိုအပ်ပေးထွန်လုပ်စေသည်ၤငှင်လူသည် ငှ လကျော် ၅ လခန္နိ 

လယ်ထွန်လုပ်နေသည်အတွင်း ကျွဲ ၃ ကေ၁င်အန၁ကျဉ်သေဆိုးပါ 
သည်း By g ကေ၁င်မှ၁ထလည်# soscgqpogé သူခိုး ခိုးယူ သ္ဂ၁းပါ 
သည်. သ္နိုဖြစ်၉ဤး ဤမည်သေ၁သူသည်း #ပါးရိတ်သိမ်းပြီးစ်ၤစပါး 
သည်ကိုသိိုရောက်သေခ်လည်း ဓ၁ချပ်၀င်စပါး၅ဝ၀ကိုးတ္ဂျနိတေဒ် 
ကိုမပေးဆိုးပျေ၁က်သည္ခ်ကျျ q ကေဒင်ကိုလည်#;ဘဏ္ဍ၁ခ၁းမပေးမ 

အပ် အတင်းအဓမ္မနေသေခ့ကြေင့်း ငှင်လူအပေါ် ~၁တရေားစွဲဆိုပါရ 
မည်~အကြေ၁င်းသမ္မ္ဗနိခခကယ်မခပေးသန၁းတေ်မူပါဘုရားး 

အမေးအဖြေး 

တရားလိုအဘယ်သူလဲး ငဇြူဟူဤ်ခ်ေါ်ပါသည်# 

တရားခံအဘယ်သူလဲး ငဲ ဖြစ်ပါသည်, 

ငှင်လူကိုသမ္မနို၈၁နှင့်ခေါ် လိုက် or သမ္မနိုခပးၢ 

တရားလိုကဝြသက်သေရှိသည်သ၁းး or သက်သေဝြနိုင်သလ၁း# 

တရားခံအခစ်ခံချက် အတိုင်#သက်သေထွက်ဆိုချက်ရှိသသ၁8 

ရြြိဝန်မင်းသခင်ရုံးတော်; 

မြှုဝနိုမင်းသခင်အမိန့် ၁ ၂ ၁ရခု:းတပေါင်းလဆနိး ရ ရက် 
နေ့ $308 20 ချက်တီးအခိုနိုတ္ဝင် ရိုးတေဒ်သှို ရောက်စေရမည်း 
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Minor cases ; asabusive words, quarrels, separations 

of husbands and wives, pledges for borrowed money, 

default of agents, and all petty suits under 200 rupees, 

are decided by the Sit-ke. 

Petition. 

My Lord, I, Nga Pyu, humbly desire a hearing. I 
owned 20 buffaloes, and this man desiring to hire them 

to work his fields for the season, promised to return 
me, after harvest, 500 baskets of paddy for their servi- 

ces. Upon this promise, I, Nga Pyu, in the presence 

of the village head men, took a written contract from 

him, and delivered over the buffaloes. During the 

four or five months he worked them, three of the 

buffaloes sickened and died; moreover, four others 

were stolen. Now, though this man has gathered his 

harvest, he neither gives me the 500 baskets of paddy, 

nor any compensation for the seven lost buffaloes. 

Therefore, because he persists in this unlawful course, 

I humbly beg a summons for him to appearin Court, 

Questions and answers. 

Who is the plaintiff? Nga Pyu. 

Who is the defendant? Nga Mai. 
Give a summons for him. 

Has the plaintiff witnesses ? 

Is the evidence according to the defendant’s state- 

ment ? 

The Magistrates’s Court. 

Magistrate’s Court must appear at the Magis- 

trate’s Court on the morning of March 7th, 1217, at 
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တရားလိုငဖြုကသက်သေဝြသည်ဇြစ်ခ်းငှင်အမှုတွင်သက်သေခံရန်မှိ 

သည်, ငှင်အတ္ဂက်ကြေ၁င့်ဓရိတ်ငွေပေးရန် တင်ထားလျက်ရှိသည်း 

အမိန့့အတိုင်းမတည်း မလ၁ဘဲနေလျှင်း ထိုက်ရာဒါဏ်ထားစ်စီရင် 

မည်း 

ရုံးတေ်ကအပ်ပေးသည်အပိနို့; 

သက်သေများတှိုကျမ်းတိုက်ပြီးလ၁#း 

ရွှေနေထုခြေချက်ကိုရိုးသိုတင်ပြပါ# ) 
ငှင်လဆနိး ၅ ရက်နေ့ မေ၁င်မင်းတ္ဂိတရားကိုး 5~ခစ်မေးမြန်း် 

ကေ၁တ်လှုခီရင်ချက်ချလိမ့်မည်# 

အမှုသညိတ္နိုကိုး ငင်လပြည္စိကျော် ၃ ရတ်နေ့: ရိုးတော်သှိ 
ရောက်ဓေရမည်ၤဆင့်၈၁ပေး or ao§ersSqeslt 

ငှင်မေ၁င်မင်းတှို တရားမှ၁ၢ အဆိုနှစ်ပြင်' သက်သေအခစ်ခံ 
ချက်ၢထွက်ဆိုခုက်ၢထေ၁က်လိုက်သေခ်းမထောင့်မက္ဂနို့:ဖြေ၁င္ခ်လျက် 
ရှိသေဒ္စ့ကြေ၁င့်;တရားရှိုးသူကိုးလျေဒ်ပြစ်ငွေဒါဏ်ထားရမည်ၤ သိမ 
ဟုတ်ၢထေ၀င်ခံရမည်# 

မရင်ချက်ချပြုိလ၁း၈ ထေ၀င်မှဒနှစ်သက်သည်လ၁း 
ကေ၁က်ချက်, or စီရင် ဆိုးဖြတ်ချက်ကိုး ဘုရားကျွန်တ်၆တ် 

မကျေချမ်း_မှိုင်သေခ့ကြေ၁င့်းအယူတော်ခံလိုပါသည်# 
ကေင်းပြီး တရားလိုနဲ့ ဆိုသ၁ငွေကိုးရိုးတေဒ်သို တင်ထားစေး 

အယှုခံခရိတ်ငွေကိုလည်8းပေးစေး 

အယူတော်ခံလျှောက်လွ၁ၢ 

ဘုရားကျွန်တေ် ရှိခိုး အဒီရင်တေ်ခံပါသည် သခင် 

ဘုရား# ဘုရားကျျနိတေဒ်တရားမှာ! ဆို စက၁းမကုနိး ag SOREs 
ဤၢဆင်ခြေလဲဆိုပါရအေ၁င်းလျောက်ထားပါသေခ်ယည်းတရားလို 

Bi အခိူင်ပေးဤ်'ဘုရား ကျွန်တော်မရှုံးသင့်ဘဲ နှုင့်; အရှိ#မီရင်သည် 
ဖြစ်ဤ် မကျေချမ်း_ိုင်ပါသေခ့ကြေ၁င့်ရွှေတေဒ်တွင် မှနိုကနိရာဖြစ်ပါ 
ရမည်အကြေ၁င်းဆင်းရဲ သဒးတ္လိခိုလ္ဘုံ ရားရှင်ကိုယ်တေ် သဒဖြစ် 
ပါဤရှိခိုးအသန၁းတော်ခံဝံ့ပါသည်ဘုရားး 
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10 o’clock, to give and receive evidence in Nga Pyu’s 

case. Costs of suit are deposited in Court. In case 

of failure to appear according to the order, a suitable 

fine will be adjudged. 

Proceedings of the Court. 

Have the witnesses been sworn? 

Let the pleader’s refutation be shown to the Court. 

Your case will be examined and decided, on the 5th 

of the month. 

The parties in suit are ordered to appear in court 

on the 8rd day after the full moon. 

According to the evidence of the witnesses, the 

loser of his case must pay a fine in money, or go to 

jail. 

Is the sentence defined? Do you like the jail ? 

My Lord, I am not satisfied with that decision, 

and wish to appeal. 

Very well, let the costs of the court, and the fees 

for an appeal, be placed in court. 

An Appeal. 

My Lord, I your servant -humbly beg a hear- 

ing, Though your servant has petitioned to be heard 

on some points not fully explained, sentence has been 

given in favor of the plaintiff. My Lord, as your ser- 

vant has been unjustly condemned, your servant is 

dissatisfied, and appeals to my lord, asthe only refuge 

of the oppressed, for a just judgment. 
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အခွန်အကေခက်ကတြေးထမ်းစကားး 

ြိုသူရြိုသားတှိုမှ၁း 90 95 or ငွေတေ် or ဝို or ကြေး 

ထမ်းဘယ်လေဒက်5ီ ပေးရ ထမ်းရသလဲး ဒူ 1 ခ, ] ဖ ဒး 8 8 
ထမ်းရွက်ရကြပါသည်# or ပေးရကြပံါါသည်ၤ 

တော၁ရြြိရ္က၁မူ၁8မှ၁း အခွန်တော်ငွေဘယ်လေ၁က်ကေ၁က်ခံရသ 

လဲး or ပေးရသလဲး 
လယ်`လုပ်သေ၁သူတှိုနှုင့် ဥယညိၢ တေ၁င်ယ၁လုဝ်သေ၁ သူ 

တှိုမှ၁း BOQ တဇကကို ၄. ထမ်းရွက်ရကြပါသည်း ငှင်ပြင်း 

အင်းခွနိုးငါးဥ္တနိၢရေ g 1002851 op $200 G00 05.2 00 aSerag 
ကျှုံနှိမ့်မြင့်အလိုက်'အဉ္တနိုတော်ထမ်းရကြံပါသည်း 

သူတြီး၈၁းဆိုသေင်ဆ၁လဲ# အကေဝက်ခ၁းဆိုသေင်ဘ၁၀၁ 

ဆိုလိုသလဲ 
တောဒမ္ကြိရ္က၁မှ၁ရှိသေ၁ခေါင်#သူကြီးတ္ကိုကိုးလခမပေ6ရ# 2B 

ရြိ ရွှ၁မျ၁းတွင်းအ န္ဂနိတေ်း ဘဏ္ဍ၁တေဒ်း ~ ဌ္ဌတေ်မု၁းကို ကေ၁က် 

ခံရ်ၢးမင်းကိုဆက်သွင်းသေ၁ခေါ်င်း:သူကြီးတှိုကိုး ငွေ၁၀8 လျှင်၁8ိ 

ကှးအကေ၁က်ခ၁းဟူမ် ငှင်း သူကြီးစ၁းဟှုမ်ငှင်မင်းကပေးပါသည်# 
သိိဖြစ်ဉ်ၢအခ္ဂနိုင္ပေချ၁းဆက်သွင်း_ိုင်သေ၁သူတြိးး ခေါင်းတှိုမှ၁.မိမိ 

Boog Scoode င္ပဆက်သွင်း_ှိုင်သည်အတိုင်းႈ တန္ဂစ်မှာဓကေ၁က် 

ခ၁#;သူကြီးစ၁းရဟါသည်#ဤဘရာကိုသူတြီး၁၈:၁ကေ၁က်ခးဟူမ် 
ခေါ် ဝါ်ပါသည်း 

ဆားချှက်စက၁းဆက်# 

ဆားခုက်သေ၁သူတှိုမှ၁လည်# ချက်သည်နေ့ကခဠ်ဆးဖိုြုတ် 
သည်တိုင်ဒေ၁င်းဆ၁းဆိုးတလုံးလျှင် 3 8အခ္ဂ္တန်ငွေပေးရပါသည်း 

အကေ၁က်တော်စက၁းအကြေ၀င်း 

_အကေဘက်တိုက်မှ၁လည်း တကျွနိုးတခိူင်ငံက ရောက်လ၁သေ၁ 
လေးသင်္ဘေ၁ၢကတ္ဟူ  ဒုံးစသည်တှိုတ္ဂင်ပါသေ၁ရောင်းရနိုကုန်ဓည်ခု 
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Taxes. 

What taxes are paid by each house in town? 

In town, each house must pay 2, 4, 8, 12 annas or 

a rupee, as the assessment may be. 

What taxes are paid in the jungle? 

Agriculturists must pay Rs. 2/8 per acre, on the 
land cultivated. There is also a poll tax, and a fish 

tax, a tax on fish ponds, salt, &c., according to their 

value. 

What do you mean by a Thu-gyi’s eating (a 
place), or by his eating customs? 

Head men of the jungle districts receive no month- 

ly salaries, but Government gives them ten rupees 

from every hundred they collect; hence they receive 

more or less according to the whole amount they pay 

in. This is called eating taxes, or Thu-gyi-sa. 

Tax on Salt. 

All who make salt have to pay four annas tax on 

every pot set for boiling. 

About Customs. 

Every ship, brig, or boat, of whatever description, 

coming from a foreign country, bringing merchandise 
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ဓျ၁းတှိုကိုးဇဓကေ၁က်တော်နည်းဥပဒေထုံးရှိသည်အတိုင်း'အခွန်ိ၁ 
တုတ်ကို ကေ၁က်ခံပေးရကြံ ပါသည်# or ခံရကြပါသည်ၤ ငှင်ငွှေ 
တော်များကို အခွနိုင္ဂေး ခွဲဝိုငွေး ဓကေ၁က်ငွေ : ငွေတော်ကိုကြေံး 
ထမ်းငွေဟူဂ်ခေါ်ပ)သည်း 

ကြေးထမ်းကြီးဆိုသေ၁သူက၁း#;အဘယ်သ္ဂိုသော၁သူလဲး 
မြိုရ၁အရုပ်ထဲတွင်လဧည်းနဲဝုံငွေမျ၁ဧမျ၁းပေးရသေ၁သူကို 

ကြေးထမ်းတြီး ဟူ{်ငှင်း နည်းနည်းပေးရသေ၁သူကိုး ကြေးထမ်း 
ငယ်ဟူု၉်ငှင်ခ်ေါ်ပါသည်း#လခည်ိအိမ်ွဲပိံကြေးကိုး ဝြတ၁ကြေးဟူ 
မ်ၢမေဒ်လမြိုင်မြိုတွင်ခေါ် ကြပါသည်: 

မြ၉၁ထုံးစကားစစက်# 

မြမ္မ၁တ္ဘိင်ဓမ္မသတ်ၢရာဇသတ်! ရာဇ၀င်ဓ၁ဟေ၀င်းဓျ၁းတွင်း အ 
ခ္တနိအကေ၁က်ပေးသင့်းယှူသင့်ကြေ၁င်းမျ၁းကိုး ထုံးနည်းဥပဒေပါရှိ 
2000281 

မြမ္ဗ၁တ္သိငါရာဇ၀င်းဓမ္မသတ်ၢ ရာဇသတ်ဖြတ်ထုံးလ၁သည်တ 
တိုင်း ရှေးပဌမမဟ၁သမ္မတမင်း လက်ထက်တေဒ်ကဓစ်ပင်း ဤသှို 
သေ၁အခ္ဂန် အတုတ်ၢ အကေ၁တ်~ခးများကိုး' တရားသဖြင့် 309 
သင့်ကြေ၁င်းး တရားသဖြင့်ပေးသင့်ကြေ၁င်းမျ၁းကို ရှေး၈၁ဟ၀င်း 
ဓု၁းတ္ဂင်မြုက်ဆိုလျက်ရှိပါသည်, 



COURTS. 145 

for sale, must pay duties at the Custom House, accord- 

ing to the laws concerning duties. This money is 

called customs or duties. 

What is meant by a Kye-dan-gyi ? 
A monthly collector of taxes who receives large 

sums, is called a Kye-dan-gyi, or large collector; one 

whe receives but a small amount, is called a Kye-dan- 

ngai, or small collector; the peon who collects the 

monthly house-tax is called in Maulmain the Peon-kya. 

Burmese Laws. 

In the ancient books of the Burmese, are there laws 

for the regulation of taxes, customs, &c.? 

From the time of the first great Tham-ma-dah 

king, there have been laws regarding the levying and 

receiving of taxes, recorded in the ancient books, 

10 



VOCABULARY 

OF TERMS PERTAINING TO COURTS, MILITARY MATTERS, ငာ. 

ကေဝာက်တော် duties, customs, revenue. 
က် a custom house. 

o§ a head collector of customs. 
အကိုင် a lieutenant, an officer under a chief, ကင်းကိုင်း 

Rosé ရှ၁ကိုင်ၢ 

9907906095 money forfeited. 

ကျည် 8919 to confine in irons. 

အကျည်းသ္မ၁း a prisoner in fetters, 

အကျပ် a chief of ten, a sergeant, a corporal. 

အကျယ်ချုပ် imprisonment, but not in irons. 

အချုပ်ခံသူ a prisoner. 
905 revenue. 

ခံ a collector of revenue. 

ခေါင်း a head collector, 

eocgs a clerk of the revenue. 

တေ် revenue. 
တော်ပှိုင်ြိုဝနိုမင်း a revenue collector. 
တော်ရုံး revenue department office. 

of a head collector of customs. 

အင်းကွက် a square or compartment in a table. 
99055908 registered answers given on judicial inves- 

tigation. 

9089 E502 a written decision. 

—- ခံချက် a sentence. 

ooce2§ a watchman, 

အဆန် the ball of a gun, musket, &e. 
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90088900098 a barrier of any kind, an obstruction. 
coapsoe(goS a decision. 
ဘဆို plaint. 

90385 angwer to a plaint. 
အဆိုဆင်ခစြေ pleadings. 

20383 85(9& statement of both parties to a suit. 
အဆိုထေ၁က်၉်မေးသည် to cross examine. 

အတိုး interest money, 

s00R60§ a private minister of state. 

အတ္ဂင်းသက်သေ an interested witness. 
အတ္ဂင်းစက၁းပါသေ၁၉၁ private letter. 

290005918 upper court, appellate court. 

အထိခိုး a keeper, guardian. 
cog $s the average, current market price. 
2085 to commit, deliver over. 

အပေါင် pawned, or mortgaged property. 

အပြစ်ခံ to suffer punishment. 
9083 an order. 

sofgo5a$ income tax. 

အမြေ၁က် a gun, cannon. 
——<¢® a cannon ball. 

——wo§ a cannon ball. 
ရင်း the breech of a gun. 

socgp go inheritance. 

ထရွှေခံ an heir. 
အမွေထိနိုး administrator to an estate. 

99¢90$ administrator general, 

s9¢g008005 a joint heir. 

9992 an order. 

cog မင်းမှု a process in law, a prosecution. 

အမှုသည် a prosecutor, a party in a suit. 
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sogRoopS to institute a suit. 

အမှုဆိုင်းသည် to postpone, or adjourn a case. 

အလှုခံ an appeal (in court). 
အရာ a place, situation, office. 
—— to remove from office. 

——9sla5 dismissal from office. 

လျော်ဒါဏ် dismissal from office. 

အရာရှိ one holding an office. 

အရေးဝို@၁ a military journal. 
အရေးပိုင် a commissioner. 

ပိုင်ရိုး a commissioner’s court, or office. 

အရှင် an owner, proprietor. 

20 qe loss, defeat. 

အလုံးအရင်း a body of men, an army. 

ဘအလျော် a forfeit. 
အသင်းစု company, society. 
အသရေဖျက်မှု defamation of character. 

99609898 ဖွဲသေ၁အရှု small causes. 
9990 a security, to engage for security. 

ပေးသည် to give bail, or security. 
@၁ချုပ် a security bond. 

အေဒင် to conquer, overcome. 

မြင် to conquer, overcome. 
-—— 05 banner, flag of victory. 

a conqueror. 

အိုးမည် a kettle drum. 

ကင်း a watch-house, sentry-box, 
——coo§ a watchman, sentry. 
——~-or§ an outpost. 

ထေ၁က် to reconnoitre, 
——s to reconnoitre. 
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oRoo§ a captain. 
ကုမ္ပဏီ the Honorable Company. 

ကုမ္ပဏီမင်း an Officer of the Company. 
0200980 an English tent. 
BoSers ကိုယ်စားလှယ် an agent. 
ကိုယ်တူကွဲ an agent. 
ကိုယ် တူကွွဲ၁ချုပ် general power of attorney. 

BoS§ a body guard. 
BoS og SaogScorh capitation tax. 
og pSce a bullet, a cannon ball. 

ကျမ်းကိုင် to take an oath. 

09588 to take an oath, 
og SeBoS to administer an oath. 

ons a trench, a moat, 

ကျေဒ်ည၁၈၁ a notification, a proclamation. 

ကြေးထမ်းကြိး principal assistant to a head man. 

ကြေ၁င်လျှ၁ a revenue receipt. 

ကြေး a debt. 
ခု to let out, or lend money. 

6၁6 a debtor. 

-----တင် to incur a debt. 

ရှင် a creditor. 
200208 a kalassi, lascar. 

ခံတပ် a fortification separate from the main force. 
398 to hold out. 

@ a justice of the peace, a petty magistrate. 

မင်း a justice of the peace, a petty magistrate. 

ခိုက်ရနိ a quarrel, 

ချေးငှါး to borrow or lend, to hire or let. 

ချုပ်ထား to shut up, place in confinement. 

ဓခြေကြွံ a lawyer’s advance fee. 
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ခြေသည်သူရဲ a foot soldier. 

Rog to levy, make an assessment. 

Q an assessment roll. 

geoq&s an assessment roll. 

နသည် a mischief maker. 
bees refuse to obey. 

eg sled a cash fine. 
sgcoo5R to levy a direct tax. 
cgoB§$e a cash keeper, treasurer. 
ငွေထွှဲထက်မှတ်: oy$8e2 draft, bill of exchange. 
ခက္ကူကြမ်း cartridge paper. 

#5 war, battle. 

ကဲ a lieutenant general. 

ဆောင်အမြေ၁က် field ordnance. 

တလင်း a parade ground. 

———-o$ 209 military accoutrements, weapons, instru- 

ments of war. 

—— 08 to engage in battle, fight. 

—— §s—R& to engage in battle, fight. 

——qoS— ge to be defeated, lose a battle. 

ဘုရင်---သူကြိး a general, a chief in command. 

ဓည်သွား a drummer, 
9905 a train of gunpowder, a fuse. 

ခရိုတ် shot, grape shot. 

©2919 a written contract. 
ဓ၁ ရဲ ©20098 to make complaint in writing. 
996929805 post-office. 
ဓ၁ချောပ္ကိုတိုက်`မိုး post master. 

e298 a register, account, bill. 
QQ registry book. 

©28q$ given in advance, a pledge, earnest money. 
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`တ်အယိုတရားမရှိ to suspect, be suspicious. 
မနိ B$cGoSe a swivel, a jinjal. 
မိရင် to pass sentence. 

—— 05 a judicial decision, when the government 
is prosecutor. 

ခိုအိမ်« ထက်အိမ် married householders, or lodgers. 
ခိုရာ a place for arbitration. 

လူကြီး an arbitrator. 

ဓိုသက်သေ a witness before a court. 
ခိုရာသမ္မ၁ an arbitrator. 

ceo§ to watch, keep watch, as a sentry, 

QS Reo an unjust, or illegal accusation. 

နွဲ ဆို to accuse in law, as a plaintiff. 

ဆက်ရခိုဓ၁ a writing for presentation. 

ဆင့်6၁ an order repeated in writing. 

ဆိုးဖြတ် to decide in law. 
ဇမဓါရိ a jemadar. 

ညွ့သေ၁ဒ၆ါဧဝြ၁း a counterfeit rupee. 
တဖ် a stockade, a fortification. 

ခု to encamp, go into quarters. 

——go8 the wing of an army. 
——9§t08 to lie in ambush. 

——q® 4 captain, the commander of a company. 

———S to lie in ambush. 
0028 a ‘son of the camp,’ a private soldier. 

တရား law (moral or judicial ). 

a defendant. 
——Q§o5 the costs of a law suit. 
——}3} to prosecute in law, as a plaintiff. 

— BSseqo8o) one who tries to avoid the law. 
—— 3& to gain a suit in law. 
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မထေဝင် a civil jail. 

မရိုး a civil court. 

မသူကြီး a chief-justice, a supreme judge. 
မှု a lawsuit. 

—— qi? to lose a case in law. 

လို a plaintiff. 

ဝင် to be of age in law. 
သူကြီး a magistrate, judge. 

တ၁၀န် an allotment, a portion of work. 
00088 to have an allotment, or portion of work. 

058s a present made to pervert justice, a bribe. 

0382028 to take a bribe. 

တံလျို a spy. 

ထဲရှင် ကုလားတဲ a moveable tent. 
တေ၁င်းခံ to collect, as dues, taxes. 

ထဏ္ဌ၁ရိုး a thannah. 

ရာရာရှိ officer of the thannah. 

ecg’ writer at a thannah. 

——975 the Magistrate. 

~ ရေးပိုင် the Magistrate. 
သူကြီး head-man of a thannah, 

ထ၁းလ္ဂယ် pronounced 0220309 a sword. 
မြံ pronounced ဓ၁းမြံ a robber. 

ထိတ် the stocks. 

ထိတ်ခတ် to put in the stocks. 
ထေ၁င် a jail, prison. 

Qe ၈ jailor. 

ထွက်ဝြေး to abscond. 
9§0) a darogah. 
ဒါဏ် chastisement, punishment. 

eg a fine, mulet. 
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ပေး to punish, inflict punishment. 
ဒေသ a circle, or district. 

88435 a licensed gambling house, opium or arrack shop. 
ဓမ္မသတ် a code of laws, statute law. 

pede a rule, precedent. 

နယ် a territory, province. 
eS a boundary line, 

နံပါတ် number, 
328 a constable. 
န၁းပန်း the trunnion of a gun. 

3095 a naigue. 
နှတ်ဝိတ်တံဦိုး a bribe tosuppress evidence. 

ပတ္တ၁ a permit from government, 

68 a form, pattern. 

Geoq&8 a register. 

sul& to pawn, mortgage. 
op& a pledge, pawn. 

ဝြန်တန်း a royal edict. 

ပြမ်းမျှ to average. 
ee a certificate of discharge, a receipt. 
ဖမ်းဆီးသည် to arrest. 
(goSeo a written decision. 

ဖြတ်ထုံ# a precedent in law. 
ဗရုဂန်ိဓ၁ရိ a burkendaz. 
$s a mortar (military). 
ဗိုးဆနိ a bomb-shell. 

ဗိုလ် military force, soldiers, troops, a colonel, a 

military officer. 

——(s— 91S — qe ၈ general, commander-in-chief. 

စြေ-- ပါ forces, troops. 
ဘ၆လ၁းအခွနိတေဒ်ပိုင် Board of Revenue in Bengal. 
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cog 8s a treasurer, the keeper of a treasury. 

က် a treasury. 

မိ်းပေါက်လက်နက် a matchlock, any kind of fire-arms. 
8sq a rocket (flying fire). 
ရြင်းစု mounted militia, 

g0§ officer in charge of mounted militia. 

မြင်းတပ် cavalry. 
ခြင်းသေနတ် a petronel, a horseman’s pistol. 
မြိး ကြေး a debt. | 

ခု to let or lend money, 

ချေး to borrow money. 

623 a debtor. 

——ov to pay a debt. 

မြိတက် to increase by interest. 

——-BE& a security for debt. 
——Jau— gos the interest of a debt. 
—— q&s the principal of a debt. 

ရှင် creditor. 
eoq$e> a land grant. 

Begg} revenue paid on the produce of the 
ground. 

—— Gés a measurer of ground, a surveyor. 

———(Q9s a fortification of earth. 
——-3&8cS executive engineer. 
——-3&s8c6qs executive engineer’s office. 
——$&t ခြေလပ် waste land. 
@ a fortified place, town, ငား 

ပြ a fortification. 
——§e the walls of a fortress, ae Qooos 

ဝန် the governor of a city. 

o$qe the magistrate’s office, 
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မှတ်ချက် a written official notice, a legal precept. 

Q a record, register, 

——49& to enter among official records. 
0008 to mark, note down. 

မှ၁၉၁ a letter of instruction, advice. 

မှ၁လိုက် to instruct, give instructions, 

ရှုဝြစ်သည် a complainant. 
လမ်း gunpowder, 

coo0§ a cartridge. 

တေဒင္ဗ်အိတ် a cartridge-box. 
—— 305 a powder magazine. 

ရင်ထုပ်တန်ဆ၁ a breast-plate. 
ရင်တ၁း a fence or palisade outside of a fortification. 

ရနိုငြောင့် a robber, rebel. 

ခင် war. 
q$cog —(gd to quarrel. 

ဖက် an opponent in a quarrel. 

Go to seek a quarrel. 

သူ an enemy. 
ရႆတပ် an outpost. 

cpasiaS punishment inflicted by government authority. 
ရာဇဝတ် a heavy fine. 

—— qe any criminal court. 
———og054s the supreme criminal court. 
—q conduct exposing to a heavy penalty. 

ရာဇသတ် a new rule, or law. 

မိုက္ခ၁ထေ၁က်ကို a commissariat granary. 

ရုနိုးရင်းခတ် in a tumultuous manner, as a mob. 

ရိုး a court house, place where justice is administered. 
အရာရှိ member of a court. 

——e2eq8 clerk of a court, 
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BqEqoS decree of a court. 
sqo§ a deputy governor of a maratime province. 

©28 a government writer's fee. 

ရဲတင်# a battle-axe. 

—— oS a castle, tower. 
ce5,9 to form a company of soldiers. 

——o0 a soldier, 

——0o5 a military ensign, colors. 
--- လှေ a war-boat. 

သူကြီး head-man, chief of a village. 

ge to fail, be defeated. 
¢g*} an advocate, a lawyer. 

ရ္ဂ၁ခေါင်း the chief of a village. 
ကြိး the chief of a village. 

eeo§ a village watchman. 
ဝုံကြေး a fine imposed on a whole village col- 

lectively. 

လက်ဓောင်းတက် to advance, as the wing of an army. 

Roocosg§e(g a written land grant. 
Re2q07 a grantee. 
ဆေဒင်ထိုး to bribe. 

--- ထိတ် manacles, the pillory. 

--——505 a weapon. 

—— ARE a soldier. 

——- 55 Bod an arsenal, 

@@ an executioner. 

မရှိထေ၀င် a prison for condemned criminals. 

——¥goS a signature, a certificate. 

-----မှတ်လိုး to affix a signature. 
——— 4 persons, or plunder obtained in war. 

——9Pg° spoil, plunder. 
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ရဖမ်း to take captive, to capture. 

သိပ်ထိုး to bribe secretly. 
လခ monthly salary. 

လည်ဆွဲတိုင် a gallows. 

လူခွနိ a poll tax. 

လူတွက်အဉ္ဂနိတေ် capitation tax. 
လေလံခေါငင်း an auctioneer. 

လဲ to rejoin, make a rejoinder. 
လေ၁င်း to stake in a wager, gamble, bet. 
လိုလ၁း to be litigious, forward to prosecute. 
လှံ a spear. 

o§gScoo505 a musket with a bayonet. 
လှယည် a dart. 
လှေ၁င်တိမ် a watch-house, a lock-up. 

လျှေ၁က်ဓ၁ a petition. 
လွ၁၉၁ a petition. 

——9§e2 a petition, 

လွှတ်တော်ရိုး a supreme court. 

GRoodco0292915 a deed. 

ဝက်ခဥှတုံးဆွဲ a batterring-ram, 
ဝင်ငွေ income. 
ဝတ် duty, service due. 

ooSoscpeg official duties. 
ဝန်ုထေ၁က်မင်း an assistant to a deputy commissioner. 
ဝပ်ထုပ် to tie hand and foot. 

olg$e> a warrant. 
သက္ကရာဇ an epoch, date, year, an obligatory writing. 

သက်သေထုတ် produce evidence, show proof. 

ခံ a witness. 
Jeo written evidence. 

- ---- ဓ၁ written testimony. 



၂58 VOOABULARY. 

ပေး--ဝြ produce evidence, show proof. 

သစ်ခွန် timber duties, 
09g20039 to be under an engagement. 
သဉ္မ၁တိုက် to administer an oath. 

ပန်နက် to take an oath, imprecate evil on one’s 

self. 

—— to affirm solemnly, take an oath. 

----- ဇုက် to break an engagement. 
သနိုလျက် a two edged sword. 
သံခမေ၁က် an iron helmet. 

05950085 coat of mail. 

သံမီးကျည် a bomb-shell. 

သးရိုးသးရို disease, sickness. 
သူရဲ a soldier. 

07460008 a champion, a hero, 
924 3 a covert on a fortification. 

သေတန်း၈၁ a will. 

သေတနိး၈၁အ၁းဖြင့်ပေ#သည် to bequeath by will. 
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el ee 

အကလေး a little child, an infant. 

90503 an elder brother. 
အစ်မ an elder sister. 

အဘ a father. 

အဘင် an ancestor ofthe 5th degree. 
အဘသ၁ဧချင်း paternal rolations. 

အဘိ an ancestor of the 4th degree; the father of a 
great-grandfather. 

20986 the mother of the same. 
အဘေး a great-grandfather. 

အဘေးမ a great-grandmother, 
သိုး a grandfather. 

990308 a grandmother. 

အမယ် mother. 

အမိ mother, miss, madam,—a term of compellation by 

which a daughter, wife, or any woman, younger 

than the speaker, is addressed in the way of 

affection or friendship. 

၁ မိခြ၁၈း၈ဘခြ၁းသေ၁ညီဘခ်ကိုး မေ၀င် a step-brother. 
----အဘခြဒးသေ၁ညိအခ်မႈ နှစ်မ a step-sister. 
အမေ mother. 

အမေတြိး goody. 

အမေ၁င် a brother. 
ဘမ္ချိုးခုနှစ်ဆက် seven degrees of ancestry, reckoning 

upward, viz.: 9990! အဘိုး: အဘေး အဘိ အတင်း 

အညေ့ခက်ၢ အစေး also seven degrees of posterity, 

သး ဓြေံး ခြစ်: တိၢ ကျွတ်ၢ ဆတ်ၢ ဆက် 

အမျိုးစခ် born of parents of the same race. 
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အမျိုးသ၁း a fellow-country-man. 
—— 8s a fellow-country-woman. 

အရိုး aunt, a father’s sister. 

Gioo2s08s cousins-german. 

ဦးမင်း uncle, a mother’s younger brother, 

8:82 uncle, a mother’s elder brother. 

ဇ်သ၁းသ္မိး cousins-german. 

က၁မပိုင် a husband (law term). 
ကျွတ် a descendant of the 5th generation from one’s self. 

o€Q$e a husband or wife. 
ခမည်း father. 
ခယ်မ sister-in-law, a wife’s younger sister, or a man’s 

younger brother’s wife. 

33 a brother-in-law, a woman’s elder sister's husband, 

ora husband’s elder brother. 

ခြွေးမ a daughter-in-law. 

ဆက် a descendant of the 7th generation. 
ဆတ် a descendant of the 6th generation. 

ညိ a younger brother. 

ညီအစ်မတေ် female cousin-german. 
ကိုတေ male cousin-german, 

ညီမ younger sister of a woman. 
op anephew, the son of a man’s sister, or a woman’s 

brother. 

တူမ a niece, the daughter of a man’s sister, or of a 

woman’s brother. ဂး 
တော်ဓပ်သေ၁သူ a collateral relative, 

နှေ၁င်တေ် an elder brother (royal or divine). 
နှစ်မ younger sister of a man. 

pdecood female cousin-german. 
oocoo a father. 
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ဆကြိး uncle, a father’s elder brother; a mother’s elder 

sister’s husband. 

co(BedioooacBs cousins-german. 
cocoge uncle, a father’s younger brothers a mother’s 

younger sister’s husband, a step-father. 

ါသ၁းသ္မီး cousins-german. 
မတ် a brother-in-law; a woman’s younger sister's hus- 

band; a husband’s younger brother. 

မယ၁း a wife. 
00028510998 a wife’s son by ၈ former husbands astep- 

son. 
ခရီး a sister-in-law; a wife’s elder sister; a man’s 

brother’s wife. 

8 a daughter. 
မိတြး aunt, a mother’s elder sister. 
——ioon8082_cousins-german. 
ဓုဆိုးဖို a widower. 

gapse a widow. 

မိထွေး aunt, a mother’s younger sisters a step-mother. 

မေ၁င် younger brother of a woman. 

မေ၁င်တေ် cousin-german. 
ခြင်တလင်းသ၁း a bastard child. 
မြစ် a great-grandchild. 

မြေး a grandchild. 

စြေးယေ၁က်ု၁၈ a grandson, 
e(g8g a granddaughter. 
ဓျေ၁က်သ၁း a correlative in marriage, whether husband 

or wife. 

ရွေးစ၁8သ၁း an adopted son. 
cgscoeo& father, a term of compellation. 

11 
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မွေးသမိခင် mother, a term of compellation. 
coo205e a sister-in-law; a husband's sister; 2 woman’s 

brother’s wife. 

ယေ၁က္ခမယေဒက်ု၁း a father-in-law. 

600 03 08g a wother-in-law. 

ယေ၁က်ဖ a brother-in-law; a wife’s brother; a man’s 
sister’s husband. 

ရုပ်ဆွေရပ်မ်ျိုး a fellow-country-man. 
ထင် a husband. 
ထင်ပါသ၁၈ မယ၁းဟါသ၁း a step-son. 
လင်ပါသ္မီး, မယ၁းပါသ္မီး a step-daughter. 

သမက် a son-in-law. 

သး a son, 
0980 099828 a nephew. 

Be a daughter. 

Bin Begos a niece. 
သူငယ် an infant, a little child. 



MONTHS OF THE YEAR. 

၅859 ၾှား ၂ ၄၇၉၅ 2S. a eee ဝါ ၄၆၀ ဇာ Goo 

Fobitiary 265 ¢0 we vei an coQoGoou 

March ......... Las မ၁တ်လး 

April sas ee. ees eeu dees ewe ဇပြီလး 
Day ပါကာ See SSS မေလး 
ဝန္က ဖြ deem ene ခြ ခြး ဇ္ဂ.နိလး 

PUY lbenno es Seas we ဇုလိုင်လၢ 
ဆး ဤ ၉ ၉; န ရ ရန ရ နြ eae ရ we သြဂုတ်လး 

8 ဝ. , ၆ ၆၅၆၅ ခက်တတဘိ၁လး 

0ဇ5၀ဝ`6# , . ၆ ၆ dace tame ieee အုတ္တိုဘ၁လး 

November , ၆ ၆ ဒလ မိူဝဘီ၁လၢ 

December . ၃ ၆ ဒသ 8ိဓတီ၁လဖ 

0 အ - 

ce eee April (nearly ). 
ကဆုန် . . eee eee eee ee May. 

is) eee ee June 
ဝါဆို ခြေမ လကငဆ ဒြါ July 

CDI «iG vadseeucwwse August. 
တေ5သလထင်း . . ee eee September. 
သတင်းတျွတ် . . .. . . . +. . October. 

တန်ဆေင်မုနိး . . . . .- . . . .. - November. 
နတ်တော် . . . . . . . . eee . . December. 
G28 Gueveubovale wees < January. 

MED န , wns ၆ ဒ ၅ ဝ ၄၉ February. 
onecl&s.. 2. ၆ ၅၈ ၆၈ ၉၈၅၈၅၈ ee March. 



DAYS OF THE WEEK. 

Sidi 43S 6ee8aweeee တနင်္ဂနွေနေ့: 

၂0504၅ ၄ န ၄ ရလ a dion ds . တနင်္လာနေ့ # 

နငးက ၅၅: ဘိါါနေ့ 

6၈80၈၂ . . ၆ ၃. သဒ « ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 

ဃ ၂ ၂ ၉: ကြ၁သပတေးနေ့# 

ဂြစာ ပါ ခ်စြာ န်းန စစရ ဆငရ စင aes သေ၁က်တြ၁နေ့' 

Batiirday န + ၈၅၈၅၈ ၁၅၆၆ နေနေ့ # 

Enp. 
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